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SEGUROS E PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR ABERTA  

1) RESOLUÇÃO CONSELHO 
NACIONAL DO SISTEMA PRIVADO - 
CNSP Nº 402, DE 08.01.2021 
A Resolução CNSP nº 402/2021 aprovou o valor de R$ 

4.127.768.723,96 (quatro bilhões, cento e vinte e sete 

milhões, setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e 

vinte e três reais e noventa e seis centavos) como resultado 

da diferença entre os valores da provisão técnica do 

Consórcio do Seguro DPVAT, e o valor necessário para o 

pagamento de suas obrigações referentes a sinistros 

ocorridos até 31/12/2020. 

 

2) RESOLUÇÃO CONSELHO 
NACIONAL DO SISTEMA PRIVADO - 
CNSP Nº 403, DE 08.01.2021 

Aprova o estatuto do Fundo do Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via 

Terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou 

não – FDPVAT, tendo o CNSP como como instância máxima 

de governança do fundo. 

O FDPVAT custeará o pagamento de indenizações de 

acidentes ocorridos a partir de janeiro de 2021.  

A instituição administradora do FDPVAT será a Caixa 

Econômica Federal - CEF, já indicada pela SUSEP, que 

fiscalizará e acompanhará a gestão do fundo. 

Quanto à análise e pagamento dos sinistros, a 

Administradora deverá observar os procedimentos 

descritos no contrato firmado com a SUSEP, sendo que os 

pagamentos compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas 

de assistência médica e suplementares, nos valores 

constantes nos incisos I, II e III do artigo 3 o da Lei n o 6.194, 

de 1974. 
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A dissolução do FDPVAT ficará condicionada à prévia 

quitação da totalidade dos débitos garantidos, limitados ao 

seu patrimônio. 

Interessante notar que o DPVAT passa a ser um seguro sem 

seguradora, já que a SUSEP tão somente nomeou a 

administradora do FDPVAT e a CEF não assume qualquer 

responsabilidade pela gestão do seguro em si. 

 

3) RESOLUÇÃO PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO – PGE (RJ) Nº 
4.682, DE 15.03.2021 
Foi publicada a Resolução PGE nº 4.682, para dispor sobre 

os requisitos necessários para aceitação de seguro garantia 

apresentado pelos contribuintes, e dá outras providências. 

Atendidos os requisitos da Resolução, a PGE (RJ) 

uniformizou o entendimento de que o seguro-garantia é 

instrumento hábil para garantir créditos estaduais, 

inscritos ou não em dívida ativa, tanto em processos de 

execução fiscal, quanto em processos administrativos não 

ajuizados, com a finalidade exclusiva de obtenção de 

certidão de regularidade fiscal. 

 

4) RESOLUÇÃO CONSELHO 
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS 
- CNSP Nº 404, DE 26.03.2021 
Foi publicada a Resolução CNSP nº 404, para dispor sobre 

o Seguro Rural e o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural 

– FESR. 

Ainda, foram revogadas a Resolução CNSP nº 21/1987, a 

Resolução CNSP nº 339/2016 e a Resolução CNSP nº 

372/2018. 

 

5) RESOLUÇÃO CONSELHO 
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS 
- CNSP Nº 407, DE 29.03.2021 
Foi publicada a Resolução CNSP nº 407, para dispor sobre 

os princípios e as características gerais para a elaboração e 
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a comercialização de contratos de seguros de danos para 

cobertura de grandes riscos.  

A simplificação da regulação de seguros de grandes riscos 

dará ao mercado ampla liberdade negocial, acabando com 

a necessidade, que na prática vinha se impondo, de 

aprovação prévia das condições contratuais de produtos 

na Susep.  

Isso estimulará a inovação e a competição entre as 

seguradoras, também no que se refere ao 

desenvolvimento de produtos. 

 

6) CIRCULAR SUPERINTENDÊNCIA 
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP Nº 
621, DE 12.02.2021 
A Circular SUSEP nº 621 dispõe sobre as regras de 

funcionamento e os critérios para operação das coberturas 

dos seguros de danos, de modo a promover a simplificação 

e flexibilização da estrutura dos contratos de seguro de 

dano. 

Trata-se de um novo paradigma de regulação dos seguros 

de danos, com menor quantidade de regras sobre 

clausulados e com regras menos intervencionistas. 

Certamente, a realidade dos seguros de danos no Brasil 

mudará a partir desse normativo. 

Inclusive, as poucas regras impostas aplicam-se 

obrigatoriamente a seguros massificados, e, no que 

couber, facultativamente, aos seguros de danos para 

coberturas de grandes riscos. 

 

7) CIRCULAR SUPERINTENDÊNCIA 
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP Nº 
623, DE 05.03.2021 
Foi publicada a Circular SUSEP nº 623, para dispor sobre a 

atualização das tábuas biométricas BR-EMS e sobre a 

impossibilidade de se utilizar as tábuas de mortalidade BR-

EMS atualizadas sem a devida aprovação dessa atualização 

pela SUSEP. 
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8) CIRCULAR SUPERINTENDÊNCIA 
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP Nº 
624, DE 22.03.2021 
Foi publicada a Circular SUSEP nº 624, para dispor 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. 

A Norma define as informações necessárias para o registro 

das operações de seguros de danos e de uma parte 

importante dos ramos de seguros de pessoas.  Para a 

maioria dessas operações, as entidades supervisionadas 

poderão realizar o registro de forma facultativa, 

atendendo ao conteúdo mínimo de informações definidos 

no anexo I do referido normativo.  

A partir de 02.08.2021, o registro no SRO passa a ser 

obrigatório para as operações relativas às apólices, 

certificados e bilhetes dos seguros classificados no grupo 

de riscos financeiros, com exceção dos ramos de crédito 

interno e de crédito à exportação, em que a data de inicial 

da obrigatoriedade será 01.12.2021. 

De acordo com a regulamentação do Conselho Nacional de 

Seguros Privados, todas as operações do setor deverão 

integrar o sistema até 2023. 

 

9) CIRCULAR SUSEP Nº 625, DE 
06.04.2021 
A Circular SUSEP nº 625 revoga as seguintes Circulares 

SUSEP nºs 291/2005, 470/2013, 525/2016; 559/2017 e 

565/2017, com base nos artigos 1º, 7º e 8º do Decreto nº 

10.139/2019. 

As circulares revogadas tratavam das regras, critérios e 

condições contratuais do seguro compreensivo 

padronizado para operadores portuários, seguro de riscos 

de petróleo, planos de seguro do ramo aeronáuticos 

(casco), Seguro de Responsabilidade Civil de Hangares e 

Operações Aeroportuárias e seguro do ramo Riscos 

Nomeados e Operacionais. 
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10) CIRCULAR SUSEP Nº 626, DE 
07.04.2021 
A Circular SUSEP nº 626 dispõe sobre os documentos 

dirigidos às sociedades seguradoras, às sociedades de 

capitalização, aos resseguradores locais, admitidos ou 

eventuais, às entidades abertas de previdência 

complementar, às corretoras de resseguros, às empresas 

em regime especial e às entidades registradoras expedidos 

pela Susep exclusivamente por meio do seu sítio eletrônico 

na Internet, disponibilizados na subseção “Documentos 

para o Mercado”, na seção “Mercado” e revoga as 

Circulares SUSEP nºs 473/2013 e 482/2013. 

A principal alteração trazida pela Circular é quanto ao 

marco inicial da contagem de prazo para atendimento dos 

documentos disponibilizados no portal “Documentos para 

o Mercado”. Agora, o marco inicial do prazo será a data de 

disponibilização deste pela SUSEP, conforme registrado no 

sistema do portal “Documentos para o Mercado”, 

independentemente da leitura ou não pela entidade 

supervisionada, como ocorria anteriormente. 

 

11) CIRCULAR SUSEP Nº 627, DE 
16.04.2021 
A Circular SUSEP nº 627 dispõe sobre o envio de arquivos 

de dados pelas sociedades seguradoras, sociedades de 

capitalização, entidades abertas de previdência 

complementar, resseguradores locais, resseguradores 

admitidos e corretores de resseguro, e revoga a Circular 

SUSEP nº 522/2015. 

 

12) CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA 
DIRETORIA 1 DA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - DIR1/SUSEP Nº 1, DE 
10.03.2021 
Foi publicada a Carta Circular Eletrônica DIR1/SUSEP nº 1, 

com esclarecimentos acerca de cláusula particular sobre 

atos de corrupção no âmbito do Seguro Garantia. 
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Na hipótese da existência de cláusula, nas condições 

contratuais do seguro garantia, dispondo sobre a não 

cobertura de prejuízos decorrentes de atos de corrupção: 

1) A inadimplência contratual do tomador perante o objeto 

do seguro garantia, sem atos ilícitos dolosos praticados 

pelo segurado neste objeto, resulta no dever da 

seguradora em indenizar. 

2) Do mesmo modo, caso o tomador infrinja normas 

anticorrupção que gerem sua inadimplência contratual 

perante o objeto do seguro garantia, sem a concorrência 

de atos dolosos do segurado, restará à seguradora, 

também neste caso, o dever de indenizar. 

3) Por fim, nos contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993, os 

efeitos das sanções administrativas aplicadas em função 

de infração às normas anticorrupção são aqueles previstos 

na Instrução Normativa SEGES nº 03/2018, e atingem 

diretamente o contrato no qual foi praticada a infração, 

não se estendendo, automaticamente, a outros contratos 

do mesmo tomador anteriormente firmados. 

4) Feitos estes esclarecimentos, as seguradoras que 

tiverem produto contendo cláusula em desacordo com o 

acima contido deverão adequar seus produtos aos termos 

desta Carta Circular, no prazo de 30 dias, a contar de sua 

publicação. 

Ainda, ficam revogadas a Carta Circular Eletrônica nº 

1/2018/SUSEP/DICON/CGCOM e a Carta Circular 

Eletrônica nº 3/2019/SUSEP/DIRETORIA TÉCNICA 

2/CGCOM. 

A Carta Circular interfere inadequadamente na 

interpretação e cumprimento dos contratos de seguros. 

 

13) CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA 
DIRETORIA 3 DA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS – DIR3/SUSEP Nº 3, DE 
31.03.2021 
A Carta Circular Eletrônica DIR3/SUSEP nº 3, de 31 de 

março de 2021 foi publicada, esclarecendo acerca de 

enquadramento em limite de aplicação de que trata a 

Resolução CMN nº 4.444/2015, no âmbito da atuação de 

fundos de investimento especialmente constituídos (FIE) 

em mercados de derivativos. 
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A Diretoria 3 esclarece que a exposição resultante da 

utilização de instrumentos derivativos, ainda que de forma 

indireta, deve ser considerada para fins de enquadramento 

da carteira dos fundos de investimento especialmente 

constituídos (FIE) aos requisitos e limites estabelecidos nos 

termos do Regulamento Anexo à Resolução nº 4.444/2015. 

 

14) CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA 
DIRETORIA 1 DA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS – DIR1/SUSEP Nº 2, DE 
12.04.2021 
A Carta Circular Eletrônica DIR1/SUSEP nº 2, de 12 de abril 

de 2021 foi publicada com esclarecimentos acerca das 

contribuições do seguro de penhor rural ao Fundo de 

Estabilidade do Seguro Rural – FESR. 

A Diretoria 1 informa que, após reanálise jurídica de sua 

Procuradoria Federal acerca das contribuições 

compulsórias ao Fundo de Estabilidade do Seguro Rural - 

FESR, concluiu-se que a adesão ao Fundo é facultativa para 

todos os ramos ou modalidades de seguros rurais, inclusive 

o seguro de penhor rural. 

Esta revisão de entendimento projeta efeitos apenas para 

o futuro, na forma determinada pelo art. 2º, parágrafo 

único, inciso XIII, da Lei 9.784/1999, de modo que, a partir 

da publicação da Carta Circular, as seguradoras que 

comercializem seguros de penhor rural ficam desobrigadas 

de contribuir compulsoriamente para o FESR de que trata 

o Decreto-Lei nº 73/1966. 

 

15) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP Nº 003, DE 
09.02.2021 
A SUSEP colocou em consulta pública minuta de circular 

que altera a Circular SUSEP nº 599/2020, que 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. 
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16) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP Nº 4/2021 
Foi publicado o Edital de Consulta Pública SUSEP nº 

4/2021, para colocar em consulta pública minuta de 

resolução que dispõe sobre a utilização de meios remotos 

nas operações de seguro, previdência complementar 

aberta e capitalização.  

A proposta de resolução elimina regras e simplifica 

operações com meios remotos de forma geral, reduzindo 

a restrição à incorporação de avanços tecnológicos nas 

operações do mercado supervisionado pela SUSEP. 

 

17) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP Nº 5/2021 
Foi publicado o Edital de Consulta Pública SUSEP nº 

5/2021, para colocar em consulta pública minuta de 

Resolução CNSP que dispõe sobre os princípios e as 

características gerais para operação dos seguros 

classificados como microsseguros. 

A proposta está alinhada e dá continuidade ao processo de 

simplificação regulatória das regras de produtos. 

 

18) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP Nº 6/2021 
Foi publicado o Edital de Consulta Pública SUSEP nº 

6/2021, para colocar em consulta pública minuta de 

circular que dispõe sobre os seguros do grupo 

responsabilidades. 

A minuta de circular prevê a revogação de cinco normas 

que dispõem sobre o segmento de responsabilidades: as 

Circulares Susep nº 336/2007; nº 348/2007; nº 437/2012; 

nº 476/2013; e nº 553/2017. 

A proposta busca simplificar as regras específicas do 

segmento, dando continuidade ao processo de redução 

das amarras regulatórias, possibilitando a diversificação 
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dos produtos, com o objetivo de expandir a utilização 

destes seguros para proteção do patrimônio dos cidadãos 

e das empresas. 

Nesse sentido, a minuta estabelece o fim dos planos 

padronizados do seguro de responsabilidade civil geral. 

Ademais, entre outras medidas, a proposta permite ainda 

(i) o pagamento direto da indenização a terceiros, sem que 

o segurado precise desembolsar qualquer valor 

previamente e (ii) a cobertura de perdas impostas por 

decisões administrativas do Poder Público, o que não é 

permitido atualmente. 

 

19) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP Nº 7/2021 
Foi publicado o Edital de Consulta Pública SUSEP nº 

7/2021, para colocar em consulta pública minuta de 

circular que inclui anexos à Circular Susep nº 624/2021, 

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, com vistas a estabelecer 

a obrigatoriedade de registro de informações 

complementares para as operações de seguros 

classificadas nos seguintes grupos de ramos: Patrimonial, 

Responsabilidades, Marítimos, Aeronáuticos, Petróleo, 

Nucleares, Rural, Aceitação no Exterior e Sucursal no 

Exterior. 

 

20) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP Nº 8/2021 e Nº 
9/2021 
Foram publicados o Edital de Consulta Pública SUSEP nº 

8/2021 e o Edital de Consulta Pública SUSEP nº 9/2021, 

para colocar em consulta pública minuta de resolução e de 

circular, para alterar, respectivamente, a Resolução CNSP 

nº 321/2021, e a Circular Susep nº 517/2015. 

Em resumo, as propostas normativas estabelecem nova 

abordagem para gestão do risco de liquidez das entidades 
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supervisionadas, regulamentam os ajustes de qualidade na 

mensuração do patrimônio líquido ajustado (PLA) e os arts. 

87 e 89 do Decreto-Lei nº 73/1966, e excluem a 

necessidade de aprovação do valor do limite de retenção 

(LR) pela SUSEP. 

 

21) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP Nº 10/2021 e Nº 
11/2021 
Foram publicados o Edital de Consulta Pública SUSEP nº 

10/2021 e o Edital de Consulta Pública SUSEP nº 11/2021, 

para colocar em consulta pública minuta de resolução e de 

circular, para alterar, respectivamente, a Resolução CNSP 

nº 321/2021, e a Circular Susep nº 517/2015. 

Em suma, as alterações propostas nos normativos incluem 

os ativos depositados no exterior no rol de ativos redutores 

da necessidade de cobertura de provisões técnicas por 

ativos garantidores. 

Trata-se de medida que visa melhor equacionar as regras 

aplicáveis a ativos garantidores e à garantia de operações 

específicas por eles.  

 

22) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP Nº 12/2021 e 
13/2021 
Foram publicados o Edital de Consulta Pública SUSEP nº 

12/2021 e o Edital de Consulta Pública SUSEP nº 13/2021, 

para colocar em consulta pública minuta de resolução e de 

circular, para dispor sobre a implementação e 

regulamentação do Sistema de Seguros Aberto (Open 

Insurance). 

O Open Insurance tem o objetivo de facilitar o acesso do 

consumidor aos produtos e serviços de seguros, ampliando 

a cidadania financeira, aliado a uma capacidade de 

compartilhamento e integração segura de dados. 

As normas criam uma oportunidade para permitir que 

consumidores acessem e compartilhem seus dados com 
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outras seguradoras ou terceiros, de forma segura, ágil, 

precisa e conveniente, possibilitando a criação de produtos 

mais customizados e mais adequados ou uma 

funcionalidade mais amigável. 

Vale notar que algumas ressalvas ao Projeto têm sido 

colocadas por agentes do mercado. 

Para mais informações, acesse aqui. 

 

23) EXTRATO DE ACORDO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA – SUSEP E 
B3 
A SUSEP e a B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO celebram 

entre si o Acordo de Cooperação Técnica, para fixar 

condições de cooperação mútua, por meio da 

disponibilização, pela B3, de acesso às funcionalidades que 

permitam à SUSEP a visualização e recebimento, através 

de arquivos, de informações relativas aos instrumentos 

financeiros das Operadoras, depositados e registrados 

através de instituições habilitadas, em consonância com a 

legislação e a regulamentação vigente, sobretudo com a 

Circular SUSEP nº 517/2015. 

 

24) ACORDO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA – SUSEP e CFC 
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e a 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

estabeleceram um acordo de cooperação técnica, com 

validade de cinco anos, podendo ser prorrogada pelo 

mesmo período, no âmbito do mercado de seguro, 

resseguro, capitalização e previdência complementar 

aberta. 

O acordo tem a finalidade de promover a coordenação e a 

articulação de atividades conjuntas, por meio do 

intercâmbio de informações entre as autarquias, e não 

envolve a transferência de recursos orçamentários e 

financeiros entre ambas. 

Para mais informações, acesse aqui. 
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25) RELATÓRIO FINANCEIRO DO 
SETOR DE SEGUROS - SUSEP 
Em 29.03.2021, a SUSEP divulgou a primeira edição do 

relatório financeiro do setor de seguros, com dados 

referentes à 2020, com o objetivo de apresentar aspectos 

de desempenho e de saúde financeira dos setores de 

seguros, resseguros, previdência complementar aberta e 

capitalização. 

Os principais destaques desta edição, segundo a SUSEP, 

foram: 

1) A situação econômico-financeira do setor permaneceu 

estável em 2020, com níveis adequados de suficiência de 

capital para absorver perdas inesperadas. 

2) Os ativos garantidores sob gestão do setor atingiram o 

total de R$ 1,23 trilhão em 2020, frente aos R$ 1,16 trilhão 

ao final de 2019, o que representa um aumento de 6% no 

volume total. 

3) Os efeitos da pandemia foram diferentes nos diversos 

ramos de seguros. A rentabilidade do segmento auto, 

medida pelo resultado técnico, cresceu de 19% para 25% 

um aumento de R$ 1,98 bilhão, enquanto no seguro de 

pessoas, caiu de 33% para 28%, uma queda de R$ 1,62 

bilhão. Os movimentos possuem correlação com a 

sinistralidade observada nos dois segmentos, com queda 

no seguro auto e aumento no seguro de pessoas. 

4) O lucro líquido total do setor em 2020 foi de R$ 17,52 

bilhões. Apesar do resultado técnico/operacional das 

seguradoras ter permanecido estável em comparação com 

2019, o ambiente de baixas taxas de juros contribuiu para 

uma queda nos resultados financeiros e patrimoniais, o 

que gerou uma redução na lucratividade total do setor em 

relação a 2019. 

5) Apesar da queda nas contribuições dos produtos de 

previdência tradicional, este foi o produto que apresentou 

maior crescimento percentual de provisões matemáticas, 

que representam as obrigações da entidade de previdência 

para com os participantes, uma vez que tais produtos 

garantem, em muitos casos, rendimentos contratuais 

maiores do que as atuais taxas de juros. 

6) O volume de cessões em resseguros observou um 

aumento de 29,2% em relação aos valores de 2019, 

fechando 2020 com uma cessão total de R$ 14,3 bilhões. 

As cessões para os resseguradores locais, admitidos e 
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eventuais aumentaram 15,2%, 72,7% e 66%, 

respectivamente. 

A SUSEP ainda disponibiliza a síntese mensal dos principais 

dados relativos ao desempenho dos mercados de seguros, 

de produtos de acumulação e de capitalização. 

 

26) PORTARIA MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA – ME N° 61, DE 
25.01.2021  
Dispõe sobre a nomeação, pelo Ministro de Estado Chefe 

da Casa Civil da Presidência da República, de JEZIHEL PENA 

LIMA, para exercer a função de Procurador-Chefe da 

Procuradoria Federal da Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP. 

 

27) RESOLUÇÃO CONSELHO 
NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR - CNPC Nº 039, 
DE 30.03.2021 
A Resolução CNPC nº 039, de 30 de março de 2021 dispõe 

sobre os processos de certificação, de habilitação e de 

qualificação de seus dirigentes e demais profissionais 

responsáveis pela aplicação dos recursos garantidores dos 

planos no âmbito das entidades fechadas de previdência 

complementar. 

 

28) RESOLUÇÃO CONSELHO 
NACIONAL DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR - CNPC Nº 040, 
DE 30.03.2021 
A Resolução CNPC nº 040, de 30 de março de 2021 dispõe 

sobre normas procedimentais para a formalização de 

processos de estatutos, regulamentos de plano de 

benefícios, convênios de adesão e suas alterações. 
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DIVERSOS 

29) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.031, 
DE 23.03.2021 
A Medida Provisória nº 1.031 dispõe sobre a 

desestatização da empresa Centrais Elétricas Brasileiras 

S.A. - Eletrobras e altera a Lei nº 5.899, de 5 de julho de 

1973, a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, e a Lei nº 

10.438, de 26 de abril de 2002. 

A desestatização da empresa estará condicionada à 

outorga de nova concessão de geração de energia elétrica 

para o Contrato de Concessão nº 007/2004-Aneel-

Eletronorte, firmado pela União e as Centrais Elétricas do 

Norte do Brasil S.A., pelo prazo de trinta anos, contado da 

data de assinatura do novo contrato, observadas as regras 

e as condições estabelecidas na Medida Provisória. 

Para mais informações, acesse aqui. 

 

30) LEI Nº 14.119, DE 13.01.2021  
A chamada Lei da Política Nacional por Serviços Ambientais 

altera as Leis nºs 8.212/1991. 8.629/1993 e 6.015/1973. 

A Lei define que pagamento por serviços ambientais é uma 

transação de natureza voluntária, mediante a qual um 

pagador de serviços ambientais transfere a um provedor 

desses serviços recursos financeiros ou outra forma de 

remuneração, nas condições acertadas, respeitadas as 

disposições legais e regulamentares pertinentes. 

Por sua vez, as atividades individuais ou coletivas que 

favorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria 

dos serviços ecossistêmicos é a definição dada pela Lei de 

serviços ambientais. 

As modalidades de pagamento positivada na Lei nº 

14.119/2021 são o pagamento direto, monetário ou não 

monetário; prestação de melhorias sociais a comunidades 

rurais e urbanas; compensação vinculada a certificado de 

redução de emissões por desmatamento e degradação; 

títulos verdes (green bonds); comodato; Cota de Reserva 

Ambiental (CRA), instituída pela Lei nº 12.651, de 25 de 

maio de 2012.  
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Outras modalidades de pagamento por serviços 

ambientais poderão ser estabelecidas por atos normativos 

do órgão gestor da PNPSA, e as modalidades de 

pagamento deverão ser previamente pactuadas entre 

pagadores e provedores de serviços ambientais. 

 

31) LEI Nº 14.132, DE 31.03.2021 
A Lei nº 14.132, de 21 de março de 2021 acrescenta o art. 

147-A ao Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), para 

prever o crime de perseguição, e revoga o art. 65 do 

Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais). 

 

32) LEI Nº 14.133, DE 01.04.2021 
Através da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, foi 

publicada a nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, que estabelece normas gerais de licitação 

e contratação para as Administrações Públicas diretas, 

autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

As Leis nºs 8.666/1993 (Lei de Licitações), 10.520/2002 (Lei 

do Pregão), e os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462/2011 (Lei 

do Regime Diferenciado de Contratações) serão revogados 

após decorridos 2 anos da publicação desta Lei. 

Em geral, os objetivos trazidos pela nova Lei de Licitação 

são de garantir a assertividade na seleção da proposta, o 

tratamento isonômico, a competição justa e prevenir 

superfaturamento e contratações com sobrepreço.  

Ademais, a nova Lei, além das modalidades já existentes, 

acrescenta o ‘’diálogo competitivo’’ como uma nova 

modalidade de licitação. Essa nova modalidade atinge 

questões de cunho tecnológico ou técnico que não 

conseguem ser definidas com assertividade pela 

Administração. 

No mais, outras inovações advindas da Nova Lei envolvem: 

criação da figura do “agente de contratação”, excluídos da 

licitação, penas relacionadas a crimes de licitação, 

possibilidade de seguro garantia, procedimentos 

auxiliares, hipóteses de dispensa de licitação e aditivo 

contratual, uso de arbitragem e outros.  

No âmbito do setor de seguros, umas das principais 

inovações é a majoração dos percentuais de garantia 
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oferecidos em contratações públicas, a depender da 

análise de complexidade técnica e dos riscos: de 5% a 10% 

do valor inicial do contrato nas obras, serviços e 

fornecimentos e de 10% a 30% do valor inicial do contrato 

nas obras e serviços de engenharia de grande vulto 

(aqueles cujo valor estimado supera os R$ 

200.000.000,00). 

Outra grande inovação para o mercado de seguros é a 

cláusula de retomada (step-in), que permite que a própria 

seguradora assuma a responsabilidade pela conclusão da 

obra ou prestação do serviço em caso de inadimplemento 

por parte do contratado, ficando isenta, por outro lado, da 

obrigação de pagamento da importância segurada, 

assumindo a obra. 

Em razão disso, certamente haverá maior rigor na análise 

pelas seguradoras na subscrição de tais riscos, já que, em 

alguns casos, os riscos do empreendimento (e não apenas 

os riscos securitários) passarão também a ser delas. 

 

33) LEI Nº 14.134, DE 08.04.2021 
A Lei nº 14.134, de 08 de abril de 2021, dispõe sobre as 

atividades relativas ao transporte de gás natural, de que 

trata o art. 177 da Constituição Federal, e sobre as 

atividades de escoamento, tratamento, processamento, 

estocagem subterrânea, acondicionamento, liquefação, 

regaseificação e comercialização de gás natural; altera as 

Leis nºs 9.478/1997, e 9.847/1999; e revoga a Lei nº 

11.909/2009 e  dispositivo da Lei nº 10.438/2002. 

 

34) DECRETO Nº 10.635, DE 
22.02.2021 
Foi publicado o Decreto nº 10.635 para dispor sobre a 

qualificação de empreendimentos dos setores de 

transporte rodoviário, portuário e aeroportuário no 

âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos da 

Presidência da República - PPI e sobre a inclusão de 

empreendimentos públicos federais dos setores 

portuários e aeroportuário no Programa Nacional de 

Desestatização - PND. 
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35) DECRETO Nº 10.653, DE 
19.03.2021 
Foi publicado o Decreto nº 10.653, para dispor sobre a 

qualificação de projetos e empreendimentos públicos 

federais do setor de energia elétrica no âmbito do 

Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da 

República. 

Assim, ficam qualificados, no âmbito do Programa de 

Parcerias de Investimentos da Presidência da República - 

PPI, os seguintes projetos e empreendimentos públicos 

federais do setor de energia elétrica: Leilão de Transmissão 

de Energia Elétrica de 2021; Leilão de Transmissão de 

Energia Elétrica de 2021; e Leilão para Suprimento aos 

Sistemas Isolados de 2021. 

 

36) DECRETO Nº 10.670, DE 
08.04.2021 
O Decreto nº 10.670, de 08 de abril de 2021 dispõe sobre 

a qualificação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 

Eletrobras no âmbito do Programa de Parcerias de 

Investimentos da Presidência da República e sobre a sua 

inclusão no Programa Nacional de Desestatização. 

 

37) DECRETO Nº 10.674, DE 
13.04.2021 
O Decreto nº 10.674, de 13 de abril de 2021 dispõe sobre 

a inclusão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

no Programa Nacional de Desestatização. 

 

38) RESOLUÇÃO CONSELHO DO 
PROGRAMA DE PARCERIAS DE 
INVESTIMENTOS - CPPI Nº 167, DE 
16.03.2021 
Foi publicada a Resolução CPPI nº 167, para recomendar a 

qualificação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 

(Eletrobras), no âmbito do Programa de Parcerias de 

Investimentos - PPI e a sua inclusão no Programa Nacional 

de Desestatização (PND), para o início dos estudos 
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necessários à estruturação do processo de capitalização, 

observadas as diretrizes estabelecidas na medida 

provisória nº 1.031/2021. 

Ainda, a resolução revoga as resoluções do Conselho do 

Programa Parceria de Investimentos nº 13/2017 e 

30/2018. 

39) RESOLUÇÃO CONSELHO DE 
CONTROLE DAS ATIVIDADES 
FINANCEIRAS - COAF Nº 037, DE 
15.04.2021 
A Resolução COAF nº 037, de 15 abril de 2021, revoga a 

Resolução COAF nº 10/2001, que dispunha sobre 

procedimentos a serem observados pelas pessoas jurídicas 

não financeiras prestadoras de serviços de transferência 

de numerário. 

 

40) RESOLUÇÃO CONSELHO DE 
CONTROLE DE ATIVIDADES 
FINANCEIRAS - COAF Nº 036, DE 
10.03.2021 
Foi publicada a Resolução COAF nº 036, para disciplinar a 

forma de adoção de políticas, procedimentos e controles 

internos de prevenção à lavagem de dinheiro, ao 

financiamento do terrorismo e ao financiamento da 

proliferação de armas de destruição em massa por aqueles 

que se sujeitem, nos termos do seu art. 14, § 1º, à 

supervisão do Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras - COAF. A resolução entrará em vigor em 

01.06.2021.  
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41) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
CONSELHO DE CONTROLE DE 
ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF 
Nº 7, DE 09.04.2021 
A Instrução Normativa COAF nº 07, de 09 de abril de 2021 

divulga instruções complementares para o cumprimento 

de deveres de comunicação ao Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras - Coaf por parte daqueles que, na 

forma do § 1º do art. 14 da Lei nº 9.613/1998, se sujeitam 

à sua supervisão nos termos da sua Resolução nº 23/2012, 

referente aos supervisionados que comercializem joias, 

pedras e metais preciosos, e da sua Resolução nº 25/2013, 

referente aos supervisionados que comercializem bens de 

luxo ou de alto valor ou intermedeiem a sua 

comercialização. 

 

42) RESOLUÇÃO AGÊNCIA 
NACIONAL DE TRANSPORTES 
TERRESTRES – ANTT Nº 5.935, DE 
27.04.2021 
A Resolução ANTT nº 5.935 regula o processo 

administrativo de extinção dos contratos de concessão de 

exploração da infraestrutura rodoviária por inadimplência, 

previsto no art. 38, § 2º, da Lei nº 8.987/1995. 

 

43) PORTARIA AUTORIDADE 
NACIONAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS - ANPD Nº 011, DE 
27.01.2021  
O Diretor-Presidente da Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados - ANPD, tornou pública a Agenda Regulatória da 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD para o 

biênio 2021-2022. 

A agenda prevê três fases de classificação dos projetos, 

sendo (i) Fase 1 - iniciativas da agenda regulatória cujo 
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início do processo regulatório acontecerá em até 1 ano; (ii) 

Fase 2 - iniciativas da agenda regulatória cujo início do 

processo regulatório acontecerá em até 1 ano e 6 meses; 

e (iii) Fase 3 - iniciativas da agenda regulatória cujo início 

do processo regulatório acontecerá em até 2 anos. 

Semestralmente será elaborado Coordenação Geral de 

Normatização relatório de acompanhamento das 

iniciativas regulamentares constantes da agenda 

aprovada, e avaliará a necessidade de readequação das 

iniciativas e metas constantes da Agenda, no último 

relatório de acompanhamento do ano de 2021, conforme 

o caso. 

 

44) PORTARIA SECRETÁRIA 
NACIONAL DO CONSUMIDOR DO 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E 
SEGURANÇA PÚBLICA - GAB-
SENACON/SENACON/MJSP Nº 012, 
DE 05.04.2021 
A Portaria GAB-SENACON/SENACON/MJSP nº 12 

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 2.181/1997. 

 

45) CONSULTA PÚBLICA MINUTA 
DE DECRETO (DOU DE 21.01.2021 - 
EDIÇÃO EXTRA A)  
Tornada pública minuta de decreto que regulamenta 

disposições relativas à legislação trabalhista e institui o 

Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e 
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Desburocratização de Normas Trabalhistas e o Prêmio 

Nacional Trabalhista. 

Os interessados puderam enviar sugestões até 19 de 

fevereiro. 

 

46) PORTARIA MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - 
MJSP Nº 034, DE 28.01.2021  
A Portaria MJSP nº 34, que revoga a Portaria MJSP nº 

71/2020, dispõe sobre as regras para a celebração de 

termo de ajustamento de conduta nos processos 

administrativos sancionatórios no âmbito da Secretaria 

Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública. 

 

47) REGIMENTO INTERNO DA 
AUTORIDADE NACIONAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS – ANPD - 
PORTARIA Nº 01, DE 08.03.2021 
Foi a Portaria nº 01, que estabelece o regimento interno da 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD. 

A ANPD tem a seguinte estrutura organizacional: i) 

Conselho Diretor; ii) órgão consultivo: Conselho Nacional 

de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; iii) órgãos 

de assistência direta e imediata ao Conselho Diretor: a) 

Secretaria Geral; b) Coordenação-Geral de Administração; 

e c) Coordenação-Geral de Relações Institucionais e 

Internacionais; iv) órgãos seccionais: a) Corregedoria; b) 

Ouvidoria; e c) Assessoria Jurídica; e v) órgãos específicos 

singulares: a) Coordenação-Geral de Normatização; b) 

Coordenação-Geral de Fiscalização; e c) Coordenação-

Geral de Tecnologia e Pesquisa. 

Para mais informações, acesse aqui. 
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48) ACORDO ENTRE SECRETARIA 
NACIONAL DO CONSUMIDOR E 
AUTORIDADE NACIONAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS - ANPD – 
SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS DOS 
CONSUMIDORES 
A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJSP) e a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) estão 

finalizando as tratativas para firmar um Acordo de 

Cooperação Técnica (ACT) para a proteção de dados dos 

consumidores. 

A Senacon pretende compartilhar informações coletadas 

sobre as reclamações de consumidores relacionadas à 

proteção de dados pessoais e a ANPD fixará as 

interpretações necessárias à aplicação da Lei Geral de 

Proteção de Dados nos casos concretos. 

O acordo foi considerado necessário porque existem 

inúmeros casos sendo investigados pelo Departamento de 

Proteção e Defesa do Consumidor da Senacon envolvendo 

vazamento de dados ou compartilhamento de dados de 

milhares de consumidores brasileiros.  

É fundamental acompanhar tal espécie de iniciativa, dada 

a necessidade da ANPD de estabelecer as bases do 

relacionamento com diversos órgãos de proteção e 

reguladores cujo âmbito de atuação se relaciona com a 

obtenção e o tratamento de dados pessoais.  

 

49) AUTORIDADE NACIONAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS - ANPD 
INICIA PROCESSO DE 
REGULAMENTAÇÃO SOBRE 
INCIDENTES DE SEGURANÇA COM 
TOMADA DE SUBSÍDIOS 
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) 

iniciou no dia 22 de fevereiro de 2021 a tomada de 

subsídios sobre a notificação de incidentes de segurança 

nos termos do art. 48 da Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais. As contribuições podem ser 

enviadas até o dia 24 de março de 2021. 
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A iniciativa consta da Agenda Regulatória para o biênio 

2021-2022, aprovada pela Portaria nº 21/2021, a qual 

prevê como meta, em seu item nº 6, o início do processo 

de regulamentação sobre o assunto ainda no primeiro 

semestre do presente ano. 

 

MERCADO FINANCEIRO, 

MERCADO DE CAPITAIS 

50) LEI COMPLEMENTAR Nº 179, 
DE 24.02.2021 
A Lei Complementar nº 179/2021, define os objetivos do 

Banco Central do Brasil e dispõe sobre sua autonomia e 

sobre a nomeação e a exoneração de seu Presidente e de 

seus Diretores. 

O Banco Central do Brasil passa a ser uma autarquia de 

natureza especial caracterizada pela ausência de 

vinculação a Ministério, de tutela ou de subordinação 

hierárquica, pela autonomia técnica, operacional, 

administrativa e financeira, pela investidura a termo de 

seus dirigentes e pela estabilidade durante seus mandatos. 

Corresponderá a órgão setorial nos sistemas da 

Administração Pública Federal. 

O Presidente e os Diretores do Banco Central do Brasil 

serão indicados pelo Presidente da República e por ele 

nomeados, após aprovação de seus nomes pelo Senado 

Federal. Todavia, o mandato do Presidente do Banco 

Central do Brasil terá duração de 4 (quatro) anos, com 

início no dia 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do 

Presidente da República, não correspondendo com o 

mandato do Presidente da República. 

As novas regras, por muito tempo discutidas e objeto de 

pressão por parte de setores importantes da sociedade, 

aumentam a qualidade da governança do Banco Central. 
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51) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL - BCB Nº 065, DE 
26.01.2021 
O Banco Central do Brasil publicou em 26 de janeiro de 

2021 a Resolução BCB nº 065, que versa sobre a política de 

conformidade (compliance) das administradoras de 

consórcio e das instituições de pagamento. A resolução 

entrará em vigor a partir de 1º de março de 2021. 

 

52) RESOLUÇÃO CONSELHO 
MONETÁRIO NACIONAL - CMN Nº 
4.893, DE 26.02.2021 

Foi publicada a Resolução CMN nº 4.893, para dispor sobre 

a política de segurança cibernética e sobre os requisitos 

para a contratação de serviços de processamento e 

armazenamento de dados e de computação em nuvem a 

serem observados pelas instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil, que entrará em 

vigor em 01.07.2021. 

O disposto nesta resolução não se aplica às instituições de 

pagamento, que devem observar a regulamentação 

emanada do Banco Central do Brasil, no exercício de suas 

atribuições legais. 

Por fim, foram revogadas as resoluções nº 4.658/2018 e 

4.752/ 2019. 

 

53) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL - BCB Nº 072, DE 
12.02.2021 
A Resolução BCB nº 072 altera a Circular nº 3.952, de 27 de 

junho de 2019, dispondo sobre a realização de novas 

etapas de testes homologatórios pelas instituições 

credenciadoras e entidades registradoras e prorrogando a 

data para entrada em vigor da referida Circular. 
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54) RESOLUÇÃO CONSELHO 
MONETÁRIO NACIONAL - CMN Nº 
4.888, DE 12.02.2021 
A Resolução CMN nº 4.888 altera a Resolução nº 

4.734/2019, dispondo sobre a realização de novas etapas 

de testes homologatórios pelas instituições financeiras e 

prorrogando a data para entrada em vigor da referida 

Resolução. 

 

55) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL - BCB Nº 074, DE 
23.02.2021 

A Resolução BCB nº 074 estabelece procedimentos para a 

remessa de informações relativas a ativos, passivos e 

fluxos financeiros do setor público pelas instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco 

Central do Brasil. 

 

56) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL - BCB Nº 075, DE 
23.02.2021 

A Resolução BCB nº 075 dispõe sobre as formas de atuação 

do Banco Central do Brasil no mercado secundário de 

títulos públicos federais para fins de política monetária. 

  

57) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL - BCB Nº 076, DE 
23.02.2021 
A Resolução BCB nº 076 dispõe sobre os instrumentos de 

atuação do Banco Central do Brasil no mercado de câmbio 

brasileiro para fins de implementação da política cambial.  
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-4.734-de-27-de-junho-de-2019-180690293
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=74
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=75
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=76
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58) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL – BCB Nº 77, DE 
03.03.2021 

Foi publicada a Resolução BCB nº 77, para instituir o 

Comitê Estratégico de Gestão do Sandbox Regulatório 

(CESB), com a atribuição de atuar nos processos atinentes 

ao Ambiente Controlado de Testes para Inovações 

Financeiras e de Pagamento (Sandbox Regulatório), e 

divulgar seu Regulamento. 

O Comitê Estratégico de Gestão do Sandbox Regulatório 

(CESB) é a instância deliberativa do Banco Central do Brasil 

à qual compete, em conformidade com a regulamentação 

do Ambiente Controlado de Testes para Inovações 

Financeiras e de Pagamento (Sandbox Regulatório), 

instituído pela Resolução CMN nº 4.865/2020, do Conselho 

Monetário Nacional, e pela Resolução BCB nº 29/2020. 

 

59) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL – BCB Nº 79, DE 
18.03.2021 

Foi publicada a Resolução BCB nº 79, para alterar o 

regulamento anexo à resolução BCB nº 1/2020, que 

disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix. 

 

60) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL – BCB Nº 80, DE 
25.03.2021 

Foi publicada a Resolução BCB nº 80, para disciplinar a 

constituição e o funcionamento das instituições de 

pagamento, estabelecer os parâmetros para ingressar com 

pedidos de autorização de funcionamento por parte 

dessas instituições e dispor sobre a prestação de serviços 

de pagamento por outras instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
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61) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL – BCB Nº 81, DE 
25.03.2021 

Foi publicada a Resolução BCB nº 81, para disciplinar os 

processos de autorização relacionados ao funcionamento 

das instituições de pagamento e à prestação de serviços de 

pagamento por parte de outras instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 

62) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL – BCB Nº 082, DE 
31.03.2021 
A Resolução BCB nº 082 disciplina os procedimentos para 

a apuração do valor não sujeito à dedução na apuração do 

Patrimônio de Referência relativo aos créditos tributários 

de prejuízos fiscais decorrentes de posição vendida em 

moeda estrangeira realizada com o objetivo de 

proporcionar hedge de investimento no exterior, nos 

termos da Resolução nº 4.192/2013. 

 

63) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL – BCB Nº 083, DE 
31.03.2021 
A Resolução BCB nº 083 altera 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). 

 

64) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL – BCB Nº 084, DE 
31.03.2021 
A Resolução BCB nº 084 consolida os procedimentos para 

a remessa de informações relativas às exposições ao risco 

de mercado, ao risco de variação das taxas de juros em 

instrumentos classificados na carteira bancária (IRRBB) e às 
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https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=84
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exposições referentes à apuração dos Ativos Ponderados 

pelo Risco (RWA) para risco de mercado, utilizados para 

fins de cálculo dos requerimentos mínimos de Patrimônio 

de Referência (PR), de Nível I, de Capital Principal e do 

Adicional de Capital Principal. 

 

65) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL – BCB Nº 066, DE 
26.01.2021 
A Resolução BCB nº 066 dispõe sobre os critérios gerais 

para o registro contábil do patrimônio líquido das 

administradoras de consórcio e das instituições de 

pagamento e os procedimentos a serem observados pelas 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil no registro contábil de aumento e de redução do 

capital social. 

 

66) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL – BCB Nº 085, DE 
08.04.2021 
A Resolução BCB nº 085 dispõe sobre a política de 

segurança cibernética e sobre os requisitos para a 

contratação de serviços de processamento e 

armazenamento de dados e de computação em nuvem a 

serem observados pelas instituições de pagamento 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 

67) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL – BCB Nº 086, DE 
08.04.2021 
A Resolução BCB nº 086 altera a Resolução BCB nº 

32/2020, que estabelece os requisitos técnicos e 

procedimentos operacionais para a implementação no País 

do Sistema Financeiro Aberto (Open Banking). 
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68) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL – BCB Nº 088, DE 
22.04.2021 
A Resolução BCB nº 088, de 22 de abril de 2021 altera o 

Regulamento anexo à Resolução BCB nº 1, de 12 de agosto 

de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de 

pagamentos Pix. 

 

69) RESOLUÇÃO BANCO CENTRAL 
DO BRASIL – BCB Nº 089, DE 
22.04.2021 
A Resolução BCB nº 089, de 22 de abril de 2021 altera a 

Circular nº 3.682/2013, e seu Regulamento anexo, para 

dispor sobre a interoperabilidade entre arranjos de 

pagamento abertos e arranjos de pagamento fechados; a 

compensação e a liquidação de operações entre 

participantes de um mesmo arranjo de pagamento 

integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB); os 

arranjos que não integram o SPB; e a inclusão de novo 

critério de dispensa de autorização de arranjo fechado. 

 

70) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
BANCO CENTRAL DO BRASIL – BCB 
Nº 068, DE 05.01.2021 
Publicada a Instrução Normativa nº 068, alterando a 

Instrução Normativa BCB nº 49, que estabelece os 

procedimentos necessários para a adesão ao Pix. 

 

71) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BCB 
Nº 070, DE 15.01.2021 
A Instrução Normativa BCB nº 070 estabelece o 

regramento do novo ciclo de testes homologatórios que 

deverá ser observado por instituições financeiras, 

credenciadas e subcredenciadoras e entidades 

registradoras que tiverem suas atividades suspensas a 

partir de 17 de fevereiro de 2021. 
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https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-bcb-n-70-de-15-de-janeiro-de-2021-299556755
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72) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BCB 
Nº 075, DE 03.02.2021 

A Instrução Normativa BCB nº 075 altera a Instrução 

Normativa BCB nº 41/2020, que estabelece cronograma de 

testes homologatórios de integração que deve ser 

observado pelas instituições financeiras, instituições 

credenciadoras e subcredenciadoras e entidades 

registradoras para a realização das operações e atividades 

de que tratam a Resolução nº 4.734 e a Circular nº 3.952, 

ambas de 27 de junho de 2019. 

 

73) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BCB 
Nº 076, DE 04.02.2021 

A Instrução Normativa BCB nº 076 estabelece os 

procedimentos para comunicação ao Banco Central do 

Brasil em caso de resolução contratual entre o participante 

responsável e o participante contratante e em caso de 

saída ordenada de participante do Pix. 

74) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BCB 
Nº 077, DE 11.02.2021 
A Instrução Normativa BCB nº 077 estabelece 

procedimentos relativos ao envio de documentos e 

informações, de respostas a exigências e de interposição 

de recursos, à formalização de exigências, à comunicação 

da decisão e às demais comunicações relacionadas com a 

instrução e com o exame de processos de autorização 

conduzidos pelo Departamento de Organização do Sistema 

Financeiro (Deorf), e dá outras providências. 

 

75) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 
Nº 2.009, DE 19.02.2021 
A Instrução Normativa RFB nº 2.009 altera a Instrução 

Normativa RFB nº 1.947/2020, que estabelece, em caráter 

temporário, procedimentos e prazos para formalização 

dos pedidos de aplicação e de extinção da aplicação dos 

regimes aduaneiros especiais e aplicados em áreas 
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especiais durante o estado de emergência de saúde 

pública decorrente da doença pelo Coronavírus 

identificado em 2019 (Covid-19). 

 

76) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
BANCO CENTRAL DO BRASIL – BCB 
Nº 93, DE 01.04.2021 
A Instrução Normativa BCB nº 093 altera a Instrução 

Normativa BCB nº 20, que dispõe sobre os limites de valor 

para as transações no âmbito do Pix. 

 

77) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
BANCO CENTRAL DO BRASIL – BCB 
Nº 103, DE 30.04.2021 
A Instrução Normativa BCB nº 103 divulga procedimentos, 

documentos, prazos e informações necessárias à instrução 

de pedidos de autorização relacionados ao funcionamento 

das instituições de pagamento e à prestação de serviços de 

pagamento por parte de outras instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil e a forma e os 

termos a serem observados na elaboração do plano de 

cessação de atividades relativas a serviços de pagamento 

prestados por instituições de pagamento. 

 

78) INSTRUÇÃO NORMATIVA 
BANCO CENTRAL DO BRASIL – BCB 
Nº 101, DE 26.04.2021 
A Instrução Normativa BCB nº 101, de 26 de abril de 2021 

dispõe sobre os procedimentos para a remessa das 

informações relativas às exposições ao risco de mercado, 

ao risco de variação das taxas de juros em instrumentos 

classificados na carteira bancária (IRRBB) e às exposições 

referentes à apuração dos Ativos Ponderados pelo Risco 

(RWA) para risco de mercado, utilizados para fins de 

cálculo dos requerimentos mínimos de Patrimônio de 

Referência (PR), de Nível I, de Capital Principal e do 

Adicional de Capital Principal, de que trata a Resolução BCB 

nº 84/2021. 
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79) RESOLUÇÃO COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS – CVM Nº 
016, DE 09.02.2021 
A Resolução CVM nº 016 regulamenta a atividade de 

agente autônomo de investimento. 

De acordo com a normativa, o agente autônomo de 

investimento é a pessoa natural registrada para realizar 

uma série de atividades sob a responsabilidade e como 

preposto de instituição integrante do sistema de 

distribuição de valores mobiliários, as atividades de: i) 

prospecção e captação de clientes; ii) recepção e registro 

de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de 

negociação ou de registro cabíveis; e iii) prestação de 

informações sobre os produtos oferecidos e sobre os 

serviços prestados pela instituição integrante do sistema 

de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido 

contratado. 

 

80) RESOLUÇÃO COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS – CVM Nº 
017, DE 09.02.2021 

A Resolução CVM nº 017 regulamenta a atuação do agente 

fiduciário que seja nomeado para exercer essa função em 

relação a valores mobiliários distribuídos publicamente ou 

admitidos à negociação em mercado organizado. 

A normativa também se aplica aos agentes que sejam 

contratados para exercer a função de agente fiduciário em 

ofertas públicas de distribuição de notas promissórias com 

prazo de vencimento superior a 360 (trezentos e sessenta) 

dias. 

O agente fiduciário deverá disponibilizar em sua página na 

rede mundial de computadores, respeitando o prazo de 4 

(quatro) meses, contados a partir do fim do exercício social 

do emissor, o relatório anual descrevendo, para cada 

emissão, os fatos relevantes ocorridos que afetem ou 

possam afetar o valor mobiliário correspondente, devendo 

o relatório constar, no mínimo, as informações elencadas 

nos incisos de I a XII do art. 15 da referida Resolução.  
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A Resolução começou a viger em 1º de março de 2021, 

revogando a Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 

2016. 

 

81) RESOLUÇÃO COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS – CVM Nº 
019, DE 25.02.2021 (RETIFICADA 
NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 
02.03.2021) 

A Resolução CVM nº 019, retificada no Diário Oficial da 

União de 02/03/2021, dispõe sobre a atividade de 

consultoria de valores mobiliários. 

De acordo com a normativa, considera-se consultoria de 

valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, 

recomendação e aconselhamento, de forma profissional, 

independente e individualizada, sobre investimentos no 

mercado de valores mobiliários, cuja adoção e 

implementação sejam exclusivas do cliente. 

 

82) RESOLUÇÃO COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS – CVM Nº 
020, DE 25.02.2021 

A Resolução CVM nº 020 dispõe sobre a atividade de 

analista de valores mobiliários. 

De acordo com a normativa, o analista de valores 

mobiliários é a pessoa natural ou jurídica que, em caráter 

profissional, elabora relatórios de análise destinados à 

publicação, divulgação ou distribuição a terceiros, ainda 

que restrita a clientes. A normativa não se aplica a pessoas 

naturais ou jurídicas que desenvolvam atividades de 

classificação de risco de crédito. 

Os relatórios de análise são quaisquer textos, relatórios de 

acompanhamento, estudos ou análises sobre valores 

mobiliários específicos ou sobre emissores de valores 

mobiliários determinados que possam auxiliar ou 

influenciar investidores no processo de tomada de decisão 

de investimento. As exposições públicas, apresentações, 

vídeos, reuniões, conferências telefônicas e quaisquer 

outras manifestações não escritas, cujo conteúdo seja 
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típico de relatório de análise, são equiparadas a relatórios 

de análise. 

 

83) RESOLUÇÃO COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS – CVM Nº 
021, DE 25.02.2021 
A Resolução CVM nº 021 dispõe sobre o exercício 

profissional de administração de carteiras de valores 

mobiliários, que consiste no exercício profissional de 

atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao 

funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira 

de valores mobiliários, incluindo a aplicação de recursos 

financeiros no mercado de valores mobiliários por conta 

do investidor. 

O registro de administrador de carteiras de valores 

mobiliários pode ser requerido em ambas ou em uma das 

seguintes categorias: i) administrador fiduciário; e ii) 

gestor de recursos. A Superintendência de Supervisão de 

Investidores Institucionais – SIN tem um prazo total de 60 

(sessenta) dias para analisar o pedido de autorização. 

 

84) RESOLUÇÃO COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS – CVM Nº 
022, DE 25.02.2021 

A Resolução CVM nº 022 dispõe sobre a administração e as 

operações de Planos de Poupança e Investimento - PAIT, 

fixa o patrimônio líquido da instituição administradora. 

A administração de PAIT, em qualquer de suas 

modalidades, é exclusiva de bancos de investimento, 

sociedades corretoras e sociedades distribuidoras que 

sejam autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários - 

CVM a exercer profissionalmente a atividade de 

administração de carteiras de valores mobiliários. 

O patrimônio líquido da instituição administradora não 

poderá ser inferior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de 

reais), quando se tratar de Plano PAIT Individual. Já quando 

se tratar de Fundo de Investimento PAIT e Fundo PAIT 

Empresarial não poderá ser inferior a R$ 6.000.000,00 (seis 

milhões de reais). 
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85) RESOLUÇÃO COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS – CVM Nº 
023, DE 25.02.2021 
A Resolução CVM nº 023 dispõe sobre o registro e o 

exercício da atividade de auditoria independente no 

âmbito do mercado de valores mobiliários, define os 

deveres e as responsabilidades dos administradores das 

entidades auditadas no relacionamento com os auditores 

independentes. 

A normativa elimina a exigência de que os auditores 

independentes constituídos como pessoas jurídicas se 

organizem sob o tipo societário de sociedade simples pura 

e prevejam em seus atos constitutivos a obrigação dos 

sócios de responder solidaria e ilimitadamente pelas 

obrigações sociais, depois de esgotados os bens da 

sociedade.  

Além disso, a norma passa a exigir o encaminhamento à 

CVM das demonstrações contábeis dos auditores. 

 

 

86) RESOLUÇÃO COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS – CVM Nº 
026, DE 31.03.2021 
A Resolução CVM nº 026 dispõe sobre a postergação dos 

prazos para entrega de determinadas informações dos 

fundos de investimento e do formulário de referência dos 

administradores de carteiras de valores mobiliários. 

 

87) RESOLUÇÃO COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS – CVM Nº 
027, DE 08.04.2021 
A Resolução CVM nº 027 dispensa a apresentação do 

boletim de subscrição em ofertas públicas de distribuição 

de valores mobiliários liquidadas por meio de sistema 

administrado por entidade administradora de mercados 

organizados de valores mobiliários, dispõe sobre a 

apresentação de documento de aceitação no âmbito de 

ofertas públicas e revoga a Deliberação CVM nº 860/2020. 
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88) RESOLUÇÃO COMISSÃO DE 
VALORES MOBILIÁRIOS – CVM Nº 
0028, DE 16.04.2021 
A Resolução CVM nº 028, de 16 de abril de 2021 Aprova o 

Pronunciamento Técnico CPC para Entidades em 

Liquidação, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis – CPC. 

 

89) EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
COMISSÃO DE VALOREES 
MOBILIÁRIOS - SDM Nº 08/20 
A Comissão de Valores Mobiliários – CVM, publicou, em 01 

de dezembro de 2020, Audiência Pública nº 8/2020, 

propondo a modernização dos fundos de investimento no 

Brasil.  

Busca-se também regular as disposições sobre fundos de 

investimento positivadas na Lei de Liberdade econômica, 

Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. 

Os comentários puderam ser enviados até abril de 2020 

Para realizar operações com recebíveis do arranjo de 

pagamento do Sistema de Pagamento Brasileiros, as 

instituições financeiras, credenciadas e subcredenciadoras 

deverão realizar com sucesso o conjunto de testes 

definidos pelas entidades registradoras com as quais 

possuem relação contratual. 

As entidades registradoras que realizarem com sucesso o 

conjunto de testes homologatórios de interoperabilidade, 

estarão aptas realizar operações envolvendo recebíveis de 

arranjo de pagamento integrante do Sistema de 

Pagamentos Brasileiro. 

Terão suspensas suas atividades as instituições financeiras 

que não realizarem com sucesso todos os testes previstos 

até 21 de fevereiro de 2021, devendo comunicar seus 

clientes, até dois dias após essa data, sobre a interrupção 

temporária das operações. 
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90) EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
SUPERINTENDÊNCIA DE 
DESENVOLVIMENTO DE MERCADO 
- SDM Nº 02/21 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) iniciou em 

10/03/2021, a audiência pública SDM nº 02/21 sobre a 

nova regulamentação das ofertas públicas de valores 

mobiliários. O objetivo é modernizar, harmonizar e 

consolidar o arcabouço regulatório hoje formado por 

várias normas e orientações que foram editadas pela 

Autarquia a partir de 2003, em especial as Instruções CVM 

400 e 476. A audiência pública abrange três minutas: 

A minuta A reflete o novo regime proposto para ofertas 

públicas de valores mobiliários e cobre aspectos como: i) 

necessidade ou dispensa de registro das ofertas junto à 

CVM; ii) ritos a serem seguidos para o registro das ofertas; 

iii) etapas necessárias para a condução da oferta e os 

deveres dos agentes nela envolvidos; e iv) informações a 

serem prestadas aos investidores, dentre outros aspectos. 

Essa minuta estabelece um arcabouço único que tem, 

como principal característica, a previsão de diferentes ritos 

de registro de ofertas com exigências e informações 

moduladas em função do investidor a que a oferta se 

destina, da categoria do emissor do valor mobiliário, do 

tipo de ativo sendo ofertado, da habitualidade com que o 

emissor acessa o mercado de capitais e da eventual análise 

prévia por entidade autorreguladora. 

Além disso, a minuta A visa trazer maior previsibilidade e 

segurança jurídica; racionalizar, reduzir e eliminar 

determinados documentos exigidos pelas normas atuais; 

implementar de maneira definitiva às inovações trazidas 

pelas deliberações CVM 809 e 818; e atualizar conceitos e 

regras. 

A minuta B trata do registro de intermediários de ofertas 

públicas, tópico que não possui paralelo no arcabouço 

regulatório vigente e que se justifica em função da maior 

flexibilidade que se propõe para os regimes de ofertas 

públicas, em muitos casos dispensando a análise prévia por 

parte da CVM. Assim, a minuta propõe um novo regime de 

autorização para atividade de intermediação de ofertas 

públicas.  

Por sua vez, a minuta C visa promover ajustes de redação 

em outras normas vigentes, harmonizando a 
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regulamentação ao novo regime de ofertas públicas 

proposto. 

Sugestões e comentários podem ser encaminhados até 

08.07.21 para o e-mail audpublicaSDM0221@cvm.gov.br. 

 

91) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BCB 
Nº 82, DE 11.03.2021 

Foi publicado o Edital de Consulta Pública BCB nº 83/2021, 

para submeter a consulta pública proposta de propostas 

de normas relativas aos critérios de sustentabilidade 

aplicáveis na concessão de crédito rural e à caracterização 

de empreendimentos com restrições de acesso ao crédito 

rural em razão de dispositivos legais ou infralegais 

atinentes a questões socioambientais. 

Os interessados puderam encaminhar sugestões e 

comentários até 23/04/2021, por meio: do link contido no 

edital publicado no endereço eletrônico do Banco Central 

do Brasil; do e-mail derop.consultapublica@bcb.gov.br. 

 

92) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BCB 
Nº 83, DE 18.03.2021 

Foi publicado o Edital de Consulta Pública BCB nº 83, para 

submeter a consulta pública proposta de resolução do 

Conselho Monetário Nacional que dispõe sobre as 

condições para emissão de Certificado de Operações 

Estruturadas (COE) pelas instituições financeiras que 

especifica, com o objetivo de atualizar e substituir a 

resolução nº 4.263/2013. 

Os interessados puderam encaminhar sugestões e 

comentários até 10/05/2021. 

 

93) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BCB 
Nº 84, DE 18.03.2021 

Foi publicado o Edital de Consulta Pública BCB nº 84, para 

submeter a consulta pública proposta de resolução do 

Conselho Monetário Nacional que dispõe sobre as 
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condições para a realização de operações de derivativos de 

crédito no país que tenham como uma das contrapartes 

instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil. 

Os interessados puderam encaminhar sugestões e 

comentários até 10/05/2021. 

 

94) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BCB 
Nº 86, DE 26.04.2021 

O Edital de Consulta Pública BCB nº 86 foi publicado para 

submeter a consulta pública proposta de resolução para 

dispor sobre a divulgação do Relatório de Riscos e 

Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas (Relatório 

GRSAC), visando ampliar a transparência. 

A proposta visa estabelecer requisitos para a divulgação de 

informações sobre aspectos sociais, ambientais e 

climáticos aplicáveis às instituições enquadradas no 

Segmento 1 (S1), no Segmento 2 (S2), no Segmento 3 (S3) 

e no Segmento 4 (S4), nos termos da Resolução nº 

4.553/2017. 

95) COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS – CVM LANÇA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE 
DIVULGAÇÃO DE DEMANDAS 
SOCIETÁRIAS 
A Comissão de Valores Mobiliários – CVM colocou em 

audiência pública, em 11 de fevereiro de 2021, proposta 

de alteração da Instrução CVM nº 480 para criação de novo 

comunicado sobre demandas judiciais e arbitrais de 

natureza societária. As sugestões e comentários podem ser 

encaminhadas até o dia 12/04/2021.  

O objetivo do comunicado é dar maior visibilidade acerca 

de demandas capazes de afetar, direta ou indiretamente, 

direitos de acionistas das companhias envolvidas em tais 

litígios. A CVM espera que, com a mudança, os acionistas 

fiquem em melhores condições para exercer direitos 

relacionados às demandas ou aos fatos nela envolvidos e 
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aumente a difusão do conhecimento sobre decisões 

proferidas envolvendo a legislação societária brasileira. 

A minuta sugere que demandas que ocasionem divulgação 

sejam aquelas em que o emissor, seus acionistas 

controladores ou administradores figurem como partes e: 

i) que envolvam direitos ou interesses difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos; ou ii) nas quais possa ser 

proferida decisão cujos efeitos possam atingir a esfera 

jurídica do emissor ou de outros investidores que não 

sejam parte do processo. 

A comunicação ao mercado também será necessária 

sempre que verificados determinados marcos na 

tramitação do procedimento judicial ou arbitral, como sua 

instauração, decisões provisórias, sentenças de mérito e 

acordos celebrados. Uma vez atingidos esses marcos, o 

prazo para a divulgação é de três dias úteis. 

A iniciativa é mais um resultado das ações conduzidas pelo 

Grupo de Trabalho formado pela CVM e pelo Ministério da 

Economia, com o apoio financeiro do Prosperity Fund da 

Grã-Bretanha e apoio técnico do Comitê de Governança 

Corporativa da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), cujas 

recomendações constantes em relatório recentemente 

publicado foram a base das medidas propostas. 

 

SAÚDE 
96) CONSULTA PÚBLICA AGÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR - ANS Nº 083, DE 
27.01.2021  
A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – realizou 

audiência pública, até o final de fevereiro, sobre proposta 

de resolução normativa que altera dispositivos na 

Resolução Normativa nº 451/2020, e dispõe sobre os 

critérios para definição do modelo padrão de cálculo do 

capital regulatório das operadoras de plano de assistência 

à saúde e administradoras de benefícios quanto aos riscos 

operacional e legal e sobre dedução adicional para 

definição do patrimônio líquido ajustado. 
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A ANS vem construindo desde 2015 a mudança na regra de 

capital na saúde suplementar, visando o estabelecimento 

do Capital Baseado em Risco (CBR) em substituição à 

metodologia da margem de solvência. 

Tendo em vista a compatibilidade com padrões 

internacionais, a ANS propôs, paralelamente ao projeto de 

capital de risco, a proposta de inclusão de dedução para a 

definição do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) referente 

ao goodwill (ágio derivado da expectativa de rentabilidade 

futura reconhecido em uma combinação de negócios) das 

participações direta ou indiretas não contempladas no 

inciso I do art. 9º da RN 451. 

 

97) CONSULTA PÚBLICA AGÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR - ANS Nº 086, DE 
15.04.2021  
A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS publicou 

edital de consulta pública nº 086 sobre proposta de 

resolução que que dispõe sobre o processo de Análise de 

Impacto Regulatório (AIR) e sobre o processo de 

Participação Social (PS) no âmbito da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar. 

A proposta tem por objetivo atender às exigências 

estabelecidas pelo Decreto nº 10.411/2020, que 

disciplinou a obrigatoriedade de elaboração de Análise de 

Impacto Regulatório (AIR) previamente à edição de atos 

normativos, requisitos a serem observados na sua 

realização, além de trazer novas orientações para a 

Avaliação do Resultado Regulatório (ARR). 

 

98) CONSULTA PÚBLICA DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR - ANS Nº 083, DE 
25.02.2021 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS deliberou a realização de consulta 

pública com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que 

sejam apresentadas críticas e sugestões relativas à 

proposta de Resolução Normativa que altera a Resolução 
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Normativa nº 439, de 2018, que dispõe sobre processo de 

atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 

A consulta pública foi realizada no período de 05/03/2021 

a 19/04/2021. 

 

TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO 

99) LEI COMPLEMENTAR Nº 177, 
DE 13.01.2021  
A Lei Complementar nº 177 altera a Lei Complementar nº 

101/200 – Lei de Responsabilidade Fiscal - e a Lei nº 

11.540, de 12 de novembro de 2007. 

A alteração na Lei Complementar nº 101/2000 prevê que 

não serão objeto de limitação as despesas que constituam 

obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive as 

destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas 

a inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico. 

A Lei nº 11.540/ 2007 passou a dispor que o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FNDCT), é um fundo especial de natureza contábil e 

financeira e tem o objetivo de financiar a inovação e o 

desenvolvimento científico e tecnológico com vistas a 

promover o desenvolvimento econômico e social do País. 

A Lei Complementar nº 177/ 2021 faz a ressalva de que o 

FNDCT não se caracteriza como fundo de investimento e 

não se vincula ao sistema financeiro nacional. 

Os recursos do FNDCT serão destinados para o apoio a 

programas, projetos e atividades de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (C,T&I), compreendendo a pesquisa básica ou 

aplicada, a inovação, a transferência de tecnologia e o 

desenvolvimento de novas tecnologias de produtos e 

processos, de bens e de serviços, bem como a capacitação 

de recursos humanos, o intercâmbio científico e 

tecnológico e a implementação, manutenção e 

recuperação de infraestrutura de pesquisa de C,T&I. 

O FNDCT contemplará o apoio a programas, projetos e 

atividades de C,T&I destinados à neutralização das 

emissões de gases de efeito estufa do Brasil e à promoção 

do desenvolvimento do setor de bioeconomia. 
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100) LEI COMPLEMENTAR Nº 
178, DE 13.01.2021  
A Lei Complementar nº 178 estabelece o Programa de 

Acompanhamento e Transparência Fiscal, e o Plano de 

Promoção do Equilíbrio Fiscal. 

O Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal 

tem o objetivo de reforçar a transparência fiscal dos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, compatibilizando a 

as políticas fiscais com a da União. 

Poderão ser estabelecidos limites na contratação de 

dívidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, e as 

novas dívidas contraídas deverão respeitar os termos do 

programa. 

Por sua vez, o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal, com 

vigência temporária, conterá conjunto de metas, e de 

compromissos entre a União e cada Estado, o Distrito 

Federal e os Municípios, com a finalidade de promover o 

equilíbrio fiscal e a melhoria na capacidade de pagamento 

dos entes federados. 

 

101) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
1.034, DE 01.03.2021 

Foi publicada a Medida Provisória nº 1.034, para alterar a 

Lei nº 7.689/1988 e majorar a alíquota da Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido devida pelas pessoas jurídicas 

do setor financeiro; a Lei nº 8.989/1995 e modificar a 

concessão da isenção relativa ao Imposto sobre Produtos 

Industrializados incidente na aquisição de automóveis por 

pessoa com deficiência; revogar a tributação especial 

relativa à nafta e a outros produtos destinados a centrais 

petroquímicas, e institui crédito presumido da 

Contribuição para os Programas de Integração Social e de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público e da 

Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade 

Social para produtos destinados ao uso em hospitais, 

clínicas, consultórios médicos e campanhas de vacinação. 
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102) DECRETO Nº 10.668, DE 
08.04.2021 
O Decreto nº 10.668 altera o Decreto nº 7.212/2010, que 

regulamenta a cobrança, a fiscalização, a arrecadação e a 

administração do Imposto sobre Produtos Industrializados 

- IPI. 

 

103) RESOLUÇÃO 
PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO - PGE (RJ) Nº 4.700, DE 
30.04.2021 
A Resolução PGE (RJ) Nº 4.700, de 30 de abril de 2021 

regulamenta, no âmbito da Procuradoria Geral do Estado, 

a apresentação antecipada de garantia em execução fiscal. 
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Contencioso Judicial e Arbitragem 
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Roberto F. S. Malta Filho 

Societário, Contratual, Fusões e 
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(11) 5643-1064 
rmalta@santosbevilaqua.com.br 

 

Marco Antônio 
Bevilaqua 

Seguro, Resseguro, Previdência 
Complementar e Saúde 
Suplementar 
(11) 5643-1063 
mbevilaqua@santosbevilaqua.com.b
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Daniela Matos 

Seguro e Resseguro 
(11) 5643-1065 
dmatos@santosbevilaqua.com.br 

 

João Marcelo dos 
Santos 

Seguro e Resseguro 
(11) 5643-1066 
jmsantos@santosbevilaqua.com.br 

Juliano Nicolau de Castro 

Direito do Trabalho 
(11) 5643-1061 
jcastro@santosbevilaqua.com.br 

 

Ana Paula Costa 

Seguro e Resseguro 
(11) 5643-1067 
apcosta@santosbevilaqua.com.br 
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