CORONAVÍRUS | COVID-19

BOLETIM JURÍDICO
COMPILADO ESPECIAL ATÉ 30 DE ABRIL DE 2020
SOCIETÁRIO, MERCADO DE
CAPITAIS, MERCADO FINANCEIRO

SUMÁRIO
Medida Provisória nº 930 - aprimora a legislação relativa à prestação de
serviços de pagamento no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro
Medida Provisória nº 931 - posterga o prazo para realização de assembleias
gerais ordinárias e reuniões de sócios de companhias e sociedades limitadas
Lei nº 13.986 de 7 de abril de 2020 - institui o Fundo Garantidor Solidário
(FGS); dispõe sobre o patrimônio rural em afetação, a Cédula Imobiliária Rural
(CIR), a escrituração de títulos de crédito e a concessão de
subvenção econômica para empresas cerealistas
DREI - Ofício Circular SEI nº 1014/2020/ME - orienta juntas comerciais a
realizarem e ampliarem a prestação de serviços digitais
DREI - Instrução Normativa nº 79 - participação e votação à distância em
reuniões e assembleias de companhias fechadas, sociedades limitadas e
cooperativas
JUCESP - Comunicados de 20.03.2020 e 28.04.2020 - suspensão de serviços
presenciais e prorrogação de prazos para cumprimento de exigências
JUCERJA - Portaria nº 1752 de 16.03.2020 - medidas temporárias diante da
pandemia do COVID-19
JUCERJA
Comunicado
os protocolos presenciais

de

20.03.2020

-

suspende

todos

2

SU M Á R I O
JUCERJA - Comunicado de 30.04.2020 – prorroga a suspensão de atendimentos
presenciais e prazos processuais até o dia 11.05.2020
CVM - Ofício Circular SNC/SEP nº 02/2020 - orienta sobre efeitos do COVID-19
nas demonstrações financeiras
CVM - Ofício Circular CVM/SMI 02/2020 - recomendações para os intermediários
sobre adoção de planos de contingência

CVM - Ofício Circular CVM/SRE 02/2020 - recomendações e efeitos do COVID-19
nas ofertas públicas registradas
CVM - Deliberação CVM nº 846 - prorroga período de interrupção de prazo de
análise de registro das ofertas públicas de distribuição e de registro de emissor
Portaria CVM/PTE 31/20 - suspende o atendimento presencial na CVM, entre
outras providências
CVM – Deliberação CVM nº 848 - prorrogação ou suspensão de determinados
prazos em atenção à Medida Provisória 928/2020
CVM - Ofício Circular CVM/SIN 06/20 - interpretação para dispositivos
regulamentares aplicáveis aos fundos de investimento

CVM - Deliberação CVM nº 849 – estabelece prazo para apresentação, pelas
companhias abertas, de informações periódicas com vencimento no exercício
de 2020
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SU M Á R I O
CVM - Ofício Circular CVM/SRE 04/2020 - esclarecimentos sobre suspensões de
prazos previstos na Instrução CVM nº 476 conforme Deliberação CVM nº 848 e
Deliberação CVM nº 849
CVM - Deliberação CVM nº 852 - estabelece o prazo para apresentação, pelos
empreendimentos hoteleiros e por emissores não registrados que realizaram
ofertas ao amparo da Instrução CVM nº 476/09, de informações com
vencimento em 2020, altera a Deliberação CVM nº 843 e revoga a Deliberação
CVM nº 846
CVM - Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 03/20 - orientações quanto aos impactos
das medidas de enfrentamento ao Coronavírus no cálculo de perdas esperadas
CVM - Instrução CVM nº 622/20 – estabelece condições para companhias
realizarem assembleias inteiramente digitais
CVM - Deliberação CVM nº 853/2020 – altera prazos relacionados à realização
de assembleias gerais de FIDCs
CVM – Edital de Audiência Pública SDM 04/20 – coloca em audiência pública
minuta de Instrução sobre a realização de assembleias digitais para titulares de
debêntures
CVM - Deliberação nº 855 - estabelece procedimentos para a realização de
sessões de julgamento por videoconferência
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SUMÁRIO
CMN/BCB - Circular BCB nº 3.986 - altera indicador de Liquidez de Curto Prazo
CMN/BCB - Resolução CMN nº 4.782 - facilita reestruturação de operações de
crédito

CMN/BCB - Resolução CMN nº 4.783 - reduz Adicional de Capital Principal de
Conservação
CMN/BCB - Resolução CMN nº 4.784 - altera metodologia para apuração
do Patrimônio de Referência
CMN/BCB - Circular BCB nº 3.990 - dispõe sobre
operações compromissadas pelo Banco Central do Brasil

realização

de

CMN/BCB - Circular BCB nº 3.991 - regula atendimento nas dependências de
instituições financeiras
CMN/BCB - Carta Circular BCB nº 4.017 - estabelece procedimento para
encaminhamento de documentos ao Departamento de Organização do Sistema
Financeiro
CMN/BCB - Circular BCB nº 3.993 - reduz alíquota de recolhimento compulsório
sobre recursos a prazo
CMN/BCB - Resolução CMN nº 4.785 - autoriza a captação de Depósitos a Prazo
com Garantia Especial
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SU M Á R I O
CMN/BCB - Resolução CMN nº 4.786 - autoriza empréstimo por meio de Linha
Temporária Especial de Liquidez
CMN/BCB - Resolução CMN nº 4.787 - flexibiliza regras para aplicação de
recursos provenientes de captação do agronegócio
CMN/BCB - Resolução CMN nº 4.788 - amplia percentual de recompra de letras
financeiras
CMN/BCB - Circular BCB nº 3.995 - estende prazos para entrega da declaração
de Capitais Brasileiros no Exterior
CMN/BCB - Resolução CMN nº 4.792 - autoriza emissão de cartão de crédito por
fintechs

CMN/BCB – Resolução CMN nº 4.795 – autoriza empréstimos por meio de Linha
Temporária Especial de Liquidez
CMN/BCB – Resolução CMN nº 4.796 – dispõe sobre medidas de caráter
emergencial para operações enquadradas no Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária (Proagro)

CMN/BCB - Resolução CMN nº 4.797 - veda, temporariamente, a distribuição de
resultados e o aumento da remuneração de administradores por instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil
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SUMÁRIO
CMN/BCB - Resolução CMN nº 4.798 - institui linha de crédito especial para
setores produtivos, industrial, comercial e de serviços dos Municípios em
estado de calamidade pública
CMN/BCB - Resolução CMN nº 4.800 - regulamenta a concessão de
empréstimos do Programa Emergencial de Suporte a Empregos por
instituições financeiras
CMN/BCB – Resolução CMN nº 4.801 – facilita a obtenção de crédito por
produtores rurais
CMN/BCB – Resolução CMN nº 4.802 – autoriza a renegociação de
operações de crédito e cria linhas especiais de financiamento para
produtores rurais e cooperativas singulares de produção agropecuária
CMN/BCB – Resolução CMN nº 4.803 - dispõe sobre os critérios para a
mensuração da provisão para créditos de liquidação duvidosa de
determinadas operações renegociadas por instituições financeiras e demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
CMN/BCB – Circular BCB nº 3.998 - reduz o requerimento de capital exigido
das instituições financeiras em operações de crédito com pequenas e médias
empresas
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SU M Á R I O
CMN/BCB – Circular BCB nº 3.999 – altera as datas limites para divulgação
de demonstrações financeiras e remessa de documentos contábeis ao Banco
Central do Brasil
CMN/BCB – Circular BCB nº 4.000 - dispõe sobre emissão de Letra de
Crédito Imobiliário por cooperativas de crédito
CMN/CBC – Circular BCB nº 4.001 - autoriza que instituições financeiras
deduzam da exigibilidade do recolhimento compulsório sobre recursos a
prazo parcela da aquisição de Letras Financeiras de emissão própria
CMN/BCB - Circular BCB nº 4.002 - altera prazos relativos a operações no
mercado de câmbio

CMN/BCB - Circular BCB nº 4.003 - amplia prazo para entrega do Relatório
de Pilar 3
CMN/BCB - Carta Circular Dstat nº 4.034 - altera datas limites para a
remessa por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil de determinados documentos ao
Banco Central do Brasil
CMN/BCB - Resolução CMN nº 4.805 - autoriza o Depósito a Prazo com
Garantia Especial entre instituições financeiras associadas ao Fundo
Garantidor de Crédito
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SUMÁRIO
CMN/BCB - Circular BCB nº 4.006 - define tratamento de capital prudencial
para parcela dos empréstimos realizados no âmbito do Programa
Emergencial de Suporte a Empregos custeada pela União
CMN/BCB - Circular BCB nº 4.009 - altera regras para facilitar a constituição
e o funcionamento de grupos de consórcio
ANBIMA - Notícia de 03.04.2020 - prorrogação de determinados prazos no
âmbito da autorregulação
Notícia de 07.04.2020 - a B3 divulgou ofício circular contendo uma série
de medidas de flexibilizações em procedimentos e prazos relacionados às
regras de listagem para emissores listados (companhias abertas e fundos)
em seus mercados
Proposta de Emenda à Constituição nº 10/2020 – busca autorizar o Banco
Central do Brasil a comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional
no mercado secundário e ativos em mercados secundários no âmbito de
mercados financeiros, de capitais e de pagamentos que preencham
determinados requisitos

Projeto de Lei nº 1179/2020 - O PL dispõe sobre Regime Jurídico
Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no
período da pandemia do Coronavírus
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SU M Á R I O
Projeto de Lei nº 1282/2020 - O Projeto de Lei instituirá o Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Pronampe), para o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos
negócios

10

Medidas Legislativas

•

Medida Provisória nº 930: Publicada em 30.03.2020, aprimora a legislação
relativa à prestação de serviços de pagamento no âmbito de arranjos de
pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro e dá outras
providências. Confere maior proteção ao fluxo de pagamentos repassados pela
instituição participante do arranjo ao usuário final titular do direito ao seu
recebimento.
Link: https://bit.ly/2YwCRen
Status: Em vigor

•

Medida Provisória nº 931: Publicada em 30.03.2020, altera o Código Civil, a
Lei nº 5.764/1971, a Lei nº 6.404/1976, e dá outras providências. Uma das
principais medidas da MP é a postergação do prazo para realização de
assembleias gerais ordinárias e reuniões de sócios de companhias e sociedades
limitadas cujos exercícios sociais se encerrem entre 31 de dezembro de 2019 e 31
de março de 2020. A norma também autoriza a realização de assembleias gerais
e reuniões de sócios virtuais, a serem regulamentadas pela CVM (cia. aberta) e
pelo DREI (demais casos).
Link: https://bit.ly/3b3O88K
Status: Em vigor. Vide regulamentação pela Instrução Normativa DREI nº 79 e
pela Instrução CVM nº 622, abaixo.
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•

Lei nº 13.986: Publicada em 07.04.2020, institui o Fundo Garantidor Solidário
(FGS), dispõe sobre o patrimônio rural em afetação, a Cédula Imobiliária Rural
(CIR), a escrituração de títulos de crédito e a concessão de subvenção econômica
para empresas cerealistas. Para mais informações, acesse o Boletim Consolidado
sobre Direito Privado.
Link: https://bit.ly/2SyoP8i
Status: Em vigor

DREI - Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
•

Ofício Circular SEI nº 1014/2020/ME de 25.03.2020: Esclarece e orienta as
juntas comerciais a adotarem procedimentos para prestação de serviços digitais.
Link: https://bit.ly/3flqJ6b
Status: Em vigor

•

Instrução Normativa DREI nº 79: Publicada em 15.04.2020, regulamenta a
participação e votação à distância em reuniões e assembleias de companhias
fechadas, sociedades limitadas e cooperativas, na esteira da MP 931.
Link: https://bit.ly/2K5XlSK
Status: Em vigor
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Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP
•

Comunicados JUCESP de 20.03.2020 e 28.04.2020: A JUCESP determinou a
suspensão dos serviços presenciais, incluindo protocolos, até 10.05.2020. Serviços
online permanecerão funcionando. Também foram prorrogados os prazos para
cumprimento de exigências sem necessidade de pagamento de novas guias.
Link: https://bit.ly/35j0JDy
Status: Em vigor

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA
•

Portaria
nº
1752
de
16.03.2020:
Determinou
a
suspensão
dos
prazos administrativos perante a JUCERJA durante o período compreendido entre 13 e
30 de março. Prorrogada até 30.04.2020 por meio da Portaria nº 1754, de
15.04.2020.
Link: https://bit.ly/3dgM0Mu
Status: Em vigor até 30.04.2020. Vide comunicado de 30.04 abaixo

•

Comunicado JUCERJA de 20.03.2020: Em atenção ao decreto do governador,
a JUCERJA determinou a suspensão de todos os protocolos presenciais.
Link: https://bit.ly/3fjRmrZ
Status: Em vigor
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•

Comunicado JUCERJA de 30.04.2020: Tendo em vista a prorrogação, pelo
governo do Rio de Janeiro, das medidas preventivas contra o avanço
do Coronavírus até o dia 11.05.2020, a JUCERJA comunicou que os atendimentos
presenciais e os prazos de processos de natureza administrativa e recursais
continuam suspensos por igual período.
Link: https://www.jucerja.rj.gov.br/Informacoes/NoticiaSelecionada/78
Status: Em vigor

Comissão de Valores Mobiliários
•

Ofício Circular SNC/SEP 02/2020: Emitido em 10.03.2020, orienta sobre os
efeitos do Coronavírus nas Demonstrações Financeiras das companhias abertas.
Link: https://bit.ly/2W3Y8uv
Status: Em vigor

•

Ofício Circular CVM/SMI 02/2020: Emitido em 10.03.2020, traz recomendações
para os intermediários sobre adoção de plano de contingência em razão de possível
situação de estresse operacional causada pela disseminação do Coronavírus.
Link: https://bit.ly/2xvy6GS
Status: Em vigor

•

Ofício Circular CVM/SRE 02/2020: Emitido em 10.03.2020, traz recomendações
para emissores/ofertantes de valores mobiliários e instituições intermediárias e trata
dos efeitos do Coronavírus nas ofertas públicas registradas.
Link: https://bit.ly/2ypHUmc
Status: Em vigor
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•

Deliberação CVM nº 846: Entrou em vigor em 16.03.2020, prorrogando o período
de interrupção do prazo de análise das ofertas públicas de distribuição de valores
mobiliários submetidas a registro bem como aquele referente ao registro de emissor.
À luz dessa Deliberação, foi emitido o Ofício Circular CVM/SRE 3/2020 em
18.03.2020, que traz esclarecimentos sobre a interpretação do art. 48 da Instrução
CVM 400.
Link Deliberação: https://bit.ly/3b5dK57
Link Ofício: https://bit.ly/2Yz208v
Status: Deliberação revogada pela Deliberação CVM nº 852

•

Portaria CVM/PTE 31/20: Emitida em 17.03.2020, suspende o atendimento
presencial na CVM, estende o regime de trabalho remoto para todos os servidores,
suspende o recebimento de documentos físicos e suspende a realização presencial das
sessões de julgamento e de reuniões.
Link: https://bit.ly/2zQXlUS
Status: Em vigor por prazo indeterminado
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•

Deliberação CVM nº 848: Publicada em 25.03.2020, prorroga determinados prazos
com vencimento no exercício de 2020 previstos em regulamentação editada pela
CVM, suspende o intervalo de quatro meses que se impõe às companhias entre duas
ofertas públicas distribuídas com esforços restritos, suspende (para fins de
apresentação à CVM) a necessidade de arquivamento nas juntas comerciais do ato
societário que autoriza a emissão de notas promissórias, tendo em vista o
funcionamento parcial das juntas e explicita prazos dos processos administrativos
sancionadores suspensos por força da Medida Provisória 928/20. Material mais
detalhado
preparado
por
Chediak
Adv.
pode
ser
acessado
em:
http://www.clcmra.com.br/publicacoes/cvm-promove-alteracoes-em-prazosregulatorios-e-esclarece-sobre-conducao-do-funcionamento-e-operacoes-dos-fundosde-investimento/
Link: https://bit.ly/2WpuNtf
Status: Em vigor, conforme retificada. O Ofício Circular CVM/SRE 04/2020, no slide
seguinte, traz alguns esclarecimentos sobre o item IV desta Deliberação

•

Ofício Circular CVM/SIN 06/20: Publicado em 26.03.2020, divulga a interpretação
para dispositivos regulamentares aplicáveis aos fundos de investimento.
Link: http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios-circulares/sin/oc-sin-0620.html
Status: Em vigor
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•

Deliberação CVM nº 849: Publicada em 31.03.2020, estabelece o prazo para
apresentação, pelas companhias abertas, de informações com vencimento no
exercício de 2020 e dá outras providências. Material mais detalhado preparado por
Chediak
Advogados
pode
ser
acessado
em:
http://www.clcmra.com.br/publicacoes/cvm-promove-novas-alteracoes-em-prazosregulatorios-voltados-as-companhias-abertas/. Considerando esta Deliberação, o
Ofício Circular CVM/SEP 03/20, de 09.04.2020, informa às companhias abertas e
estrangeiras que a utilização da versão 15.0.0.2 do Sistemas Empresas.NET ficará
prorrogada até o dia 03.07.2020.
Link Deliberação: https://bit.ly/2KYRzCX
Link Ofício: https://bit.ly/2K7Jlbs
Status: Deliberação em vigor, conforme modificada pela Deliberação CVM nº 852,
abaixo. O Ofício Circular CVM/SRE 04/2020, a seguir, traz alguns esclarecimentos
sobre o item VIII desta Deliberação

•

Ofício Circular CVM/SRE 04/2020: Divulgado em 09.04.2020, traz alguns
esclarecimentos sobre os itens IV da Deliberação CVM 848 e VIII da Deliberação CVM
849, envolvendo: (a) a suspensão do art. 9º da Instrução CVM 476, que trata da
vedação à realização de nova oferta pública de distribuição com dispensa de registro,
da mesma espécie de valores mobiliários e do mesmo emissor, em prazo inferior a 4
meses contados da data do encerramento ou do cancelamento da oferta anterior; e
(b) a suspensão do art. 13 da Instrução CVM 476, que prevê regra de lock-up de
negociação de 90 dias.
Link: https://bit.ly/2UVfJnP
Status: Em vigor
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•

Deliberação CVM nº 852: Divulgada em 15.04.2020, estabelece o prazo para
apresentação, pelos empreendimentos hoteleiros e por emissores não registrados que
realizaram ofertas ao amparo da Instrução CVM nº 476/09, de informações com
vencimento em 2020. Além disso, altera a Deliberação CVM nº 849, de 31.03.2020, e
revoga a Deliberação CVM nº 846, de 16.03.2020, tratadas anteriormente.
Link: https://bit.ly/3bdvMTv
Status: Em vigor

•

Ofício Circular CVM/SNC/SEP 03/20: Divulgado em 16.04.2020, o ofício circular
dá orientações quanto aos impactos das medidas de enfrentamento à pandemia de
Coronavírus no cálculo de perdas esperadas para fins de aplicação do CPC 48 (IFRS 9)
objeto da Deliberação CVM nº 763, de 22.12.2016.
Link: https://bit.ly/3btsg7y
Status: Em vigor

•

Instrução CVM nº 622: Originada da Audiência Pública SDM nº 03/2020, esta
Instrução foi divulgada em 17.04.2020, alterando a Instrução CVM nº 481/09, com o
objetivo de estabelecer condições para que as companhias abertas realizem
assembleias inteiramente digitais, na esteira da MP 931, tratada anteriormente.
Link Instrução: https://bit.ly/2VLNmYa
Link Audiência Pública: https://bit.ly/2UQgrCN
Status: Em vigor
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•

Deliberação CVM nº 853: Divulgada em 23.04.2020, promove alteração temporária
de determinados prazos relacionados à realização de assembleia gerais previstos na
Instrução CVM nº 356, que trata dos fundos de investimento em direitos creditórios
(FIDC).
Link: https://bit.ly/356nElx
Status: Em vigor

•

Edital de Audiência Pública SDM nº 04/20: Divulgado em 27.04.2020, o edital
coloca em audiência pública minuta de nova Instrução CVM para regular assembleias
digitais de titulares de debêntures de emissão de companhias abertas ofertadas
publicamente ou admitidas à negociação em mercados de valores mobiliários.
Link: https://bit.ly/2KG1RIa
Status: Em andamento, prazo para manifestação até 04.05.2020

•

Deliberação CVM nº 855: Divulgada em 30.04.2020, estabelece procedimentos
para a realização de sessões de julgamento exclusivamente por videoconferência,
enquanto perdurarem as medidas de proteção para enfrentamento da pandemia do
Coronavírus.
Link: https://bit.ly/3aQc1R1
Status: Em vigor
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Conselho Monetário Nacional/Banco Central do Brasil
•

Circular BCB nº 3.986: Publicada em 21.02.2020, aumenta a parcela dos
recolhimentos compulsórios considerada no indicador de Liquidez de Curto Prazo, com
o objetivo de reduzir a quantidade de outros ativos líquidos que devem ser mantidos
pelas instituições financeiras e estimular a oferta de crédito.
Link: https://bit.ly/2zXYSsv
Status: Em vigor

•

Resolução CMN nº 4.782: Publicada em 17.03.2020, dispensa as instituições
financeiras de aumentarem o provisionamento para a reestruturação de operações de
crédito que atendam a determinados requisitos, conforme alterações realizadas pela
Resolução CMN nº 4.791.
Link: https://bit.ly/3b0Q6a2
Status: Em vigor, conforme alterada

•

Resolução CMN nº 4.783: Publicada em 17.03.2020, reduz a alíquota do Adicional
de Capital Principal de Conservação das instituições financeiras, a fim de estimular o
fluxo de concessão de crédito.
Link: https://bit.ly/3b8ibfH
Status: Em vigor
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•

Resolução CMN nº 4.784: Publicada em 20.03.2020, permite que instituições
financeiras continuem a deixar de deduzir do seu Capital Principal os créditos
tributários de prejuízos fiscais decorrentes de posição vendida em moeda estrangeira
realizada com o objetivo de proporcionar hedge para sua participação em
investimentos no exterior.
Link: https://bit.ly/3flcIoP
Status: Em vigor

Circular BCB nº 3.990: Publicada em 20.03.2020, disciplina a operação de compra
com compromisso de revenda pelo Banco Central do Brasil de títulos soberanos do
Brasil denominados em dólar de posse de instituições financeiras nacionais, conforme
alterações realizadas pela Circular BCB nº 3.992/2020.
Link: https://bit.ly/3b0A1B1
Status: Em vigor
•

Circular BCB nº 3.991: Publicada em 23.03.2020, regula o horário de atendimento
ao público nas dependências das instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil enquanto durar o estado de
calamidade. As limitações de horário de funcionamento devem ser fixadas em local
visível nas dependências das instituições, bem como ser comunicadas aos clientes
pelos demais canais de atendimento disponíveis.
Link: https://bit.ly/2xxBm4B
Status: Em vigor
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•

Carta Circular BCB nº 4.017: Publicada em 23.03.2020, estabelece
procedimento de encaminhamento de documentos para instrução de pleitos relativos
às autorizações cuja análise técnica tenha sido atribuída ao Departamento de
Organização do Sistema Financeiro (Deorf).
Link: https://bit.ly/3c3wi70
Status: Em vigor

•

Circular BCB nº 3.993: Publicada em 24.03.2020, reduz de 25% para 17% a
alíquota do recolhimento compulsório sobre recursos a prazo, com o objetivo de
estimular a oferta de liquidez para o Sistema Financeiro Nacional.
Link: https://bit.ly/2Wvi4FI
Status: Em vigor

•

Resolução CMN nº 4.785: Publicada em 24.03.2020, possibilita que instituições
financeiras associadas do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) captem Depósitos a
Prazo com Garantia Especial sem cessão fiduciária em favor do FGC.
Link: https://bit.ly/3b3gmAz
Status: Em vigor

•

Resolução CMN nº 4.786: Publicada em 24.03.2020, autoriza o Banco Central do
Brasil a conceder empréstimos para instituições financeiras por meio de Linha
Temporária Especial de Liquidez. Poderão ser aceitos como garantia do empréstimo
debêntures adquiridas no mercado secundário. Regulamentada pela Circular BCB nº
3.994 e pela Carta Circular BCB nº 4.019.
Link Resolução: https://bit.ly/2zRwRCF
Link Circular: https://bit.ly/2VYqLZQ
Link Carta Circular: https://bit.ly/3aT49zd
Status: Em vigor
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•

Resolução CMN nº 4.787: Publicada em 24.03.2020, ajusta a base de cálculo do
direcionamento dos recursos captados por meio de emissão de Letras de Crédito do
Agronegócio, a fim de permitir que mais instituições financeiras possam se utilizar
desses recursos.
Link: https://bit.ly/3b0LD72
Status: Em vigor

•

Resolução CMN nº 4.788: Publicada em 24.03.2020, amplia de 5% para 20% o
percentual de recompra por determinadas instituições financeiras de suas próprias
letras financeiras.
Link: https://bit.ly/2WtB9Yy
Status: Em vigor

•

Circular BCB nº 3.995: Publicada em 24.03.2020, adia os prazos para entrega da
declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE). O prazo para entrega da
declaração anual referente à data-base de 31.12.2019 foi estendido para 01.06.2020,
enquanto que o da declaração trimestral relativa à data base de 31.03.2020, para o
período entre 15.06.2020 e 15.07.2020.
Link: https://bit.ly/2zRxdJv
Status: Em vigor

•

Resolução CMN nº 4.792: Publicada em 26.03.2020, altera a Resolução CMN nº
4.656, de 26 de abril de 2018, para autorizar fintechs a emitirem cartões de crédito e
obterem recursos para concessão de crédito em operações de repasse e empréstimos
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Link: https://bit.ly/3fe0Tkm
Status: Em vigor
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•

Resolução CMN nº 4.795: Publicada em 03.04.2020, autoriza o Banco Central
do Brasil a realizar operações de empréstimo, sob condições específicas, por meio
de Linha Temporária Especial de Liquidez, mediante aquisição direta, no mercado
primário, de Letras Financeiras com garantia em ativos financeiros ou valores
mobiliários (LTEL-LFG). Regulamentada pela Circular BCB nº 3.996 (conforme
alterações pelas Circulares BCB nº 4.004 e nº 4.007) e pela Carta Circular Desig
nº 4.024 (conforme alterações pela Carta Circular Desig nº 4.033).
Link Resolução: https://bit.ly/2W58zy1
Link Circular e modificações: https://bit.ly/2RlH7Js, https://bit.ly/2VWabbJ e
https://bit.ly/2ShPJBq
Link Carta Circular e modificação: https://bit.ly/3biD6xo e https://bit.ly/3bDvi9y
Status: Em vigor

•

Resolução CMN nº 4.796: Publicada em 03.04.2020, estabelece medidas de
caráter emergencial para os procedimentos de comunicação de perdas, de
comprovação de perdas e de cálculo de coberturas para as operações
enquadradas no Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) de
que trata o Capítulo 16 do Manual de Crédito Rural (MCR). Regulamentada pela
Carta Circular Derop nº 4.020 e pela Carta Circular Derop nº 4.027.
Link Resolução: https://bit.ly/2ypR3eE
Link Carta Circular 4.020: https://bit.ly/35uY6Pe
Link Carta Circular 4.027: https://bit.ly/2RJPi2v
Status: Em vigor

24

•

Resolução CMN nº 4.797: Publicada em 07.04.2020, estabelece vedações para
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil, por prazo determinado, relativas (i) ao pagamento de juros
sobre capital próprio e dividendos acima do mínimo obrigatório estabelecido no
estatuto social ou em lei; (ii) à recompra de ações próprias; (iii) à redução do
capital social; (iv) ao aumento da remuneração de diretores e membros do
conselho de administração, no caso de sociedades por ações, e de
administradores, no caso de sociedades limitadas.
Link: https://bit.ly/34lGmp1
Status: Em vigor

•

Resolução CMN nº 4.798: Publicada em 07.04.2020, institui linha de crédito
especial com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste destinada a atender aos setores produtivos,
industrial, comercial e de serviços dos Municípios em estado de calamidade
pública.
Link: https://bit.ly/3e6PVwn
Status: Em vigor

•

Resolução CMN nº 4.800: Publicada em 07.04.2020, regulamenta as operações
de crédito realizadas pelas instituições financeiras a empresários, sociedades
empresárias e sociedades cooperativas que atendam a determinados requisitos
para financiamento da folha salarial no âmbito do Programa Emergencial de
Suporte a Empregos, instituído pela Medida Provisória nº 944, de 03.04.2020,
comentada no Boletim relativo à área Trabalhista.
Link: https://bit.ly/2UOYnZD
Status: Em vigor
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•

Resolução CMN nº 4.801: Publicada em 13.04.2020, (i) autoriza que instituições
financeiras prorroguem para até 15.08.2020 o vencimento das parcelas de
operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas por produtores
rurais vencidas ou vincendas no período de 01.01.2020 a 14.08.2020; (ii) permite a
contratação de Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor (FGPP)
com Recursos Obrigatórios de que trata a Seção 2 do Capítulo 6 do Manual de
Crédito Rural, a fim de garantir recursos aos beneficiários da linha de crédito em
condições financeiras mais atrativas do que as oferecidas aos recursos livres; e (iii)
cria linhas especiais de crédito de custeio ao amparo do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao
Médio Produtor Rural (Pronamp).
Link: https://bit.ly/2Ka4Po5
Status: Em vigor

•

Resolução CMN nº 4.802: Publicada em 13.04.2020, autoriza, para produtores
rurais e cooperativas singulares de produção agropecuária, (i) a renegociação de
operações de crédito rural de custeio e de investimento em situação de
inadimplência em 30.12.2019, vencidas ou vincendas de 01.01.2020 a 30.12.2020;
(ii) o financiamento no âmbito do Programa de Capitalização de Cooperativas
Agropecuárias (Procap-Agro) ao amparo de Recursos Obrigatórios, de que trata a
Seção 2 do Capítulo 6 do Manual de Crédito Rural; e (iii) a contratação de linhas
especiais de crédito de custeio ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor
Rural (Pronamp).
Link: https://bit.ly/3akXuwq
Status: Em vigor
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•

Resolução CMN nº 4.803: Publicada em 13.04.2020, permite instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
a manterem a classificação de risco de crédito de determinadas operações
renegociadas entre 01.03.2020 e 30.09.2020 no nível em que estavam classificadas
em 29.02.2020. Essa possibilidade não se aplica a operações com atraso igual ou
superior a 15 dias no pagamento de parcela de principal ou encargos em 29.02.2020
e a operações que contenham evidências de incapacidade da contraparte em honrar
a obrigação nas condições repactuadas.
Link: https://bit.ly/2XIXjbv
Status: Em vigor

•

Circular BCB nº 3.998: Publicada em 13.04.2020, reduz de 100% para 85% o
Fator de Ponderação de Risco aplicável às operações de crédito com pessoa jurídica
não financeira de pequeno ou médio porte não enquadrada na categoria de varejo
que sejam contratadas ou reestruturadas no período de 16.03.2020 a 31.12.2020. A
medida, que reduz o requerimento de capital das operações de crédito destinadas a
pequenas e médias empresas, visa estimular o direcionamento de recursos a elas.
Link: https://bit.ly/2RKyE2I
Status: Em vigor

•

Circular BCB nº 3.999: Publicada em 13.04.2020, altera datas limites para
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil divulgarem suas demonstrações financeiras e realizarem a remessa
de documentos contábeis relativos às datas-bases de março a novembro de 2020 ao
Banco Central do Brasil.
Link: https://bit.ly/3bhi02t
Status: Em vigor
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•

Circular BCB nº 4.000: Publicada em 13.04.2020, autoriza cooperativas de crédito
a emitir Letra de Crédito Imobiliário. O intuito da medida é propiciar aumento de
operações de crédito a fim de ampliar a competitividade e o desenvolvimento do
sistema financeiro nacional.
Link: https://bit.ly/2RNRead
Status: Em vigor

•

Circular BCB nº 4.001: Publicada em 14.04.2020, estabelece que parcela do
montante de recompra por instituições financeiras de Letras Financeiras de emissão
própria no mercado secundário pode ser deduzida da exigibilidade do recolhimento
compulsório sobre recursos a prazo por essas instituições financeiras.
Link: https://bit.ly/2RKOGJE
Status: Em vigor

•

Circular BCB nº 4.002: Publicada em 20.04.2020, altera a Circular BCB nº
3.691/2013 para promover ajustes em prazos referentes a operações no mercado de
câmbio.
Link: https://bit.ly/2KvHZY0
Status: Em vigor

•

Circular BCB nº 4.003: Publicada em 20.04.2020, modifica a Circular BCB nº
3.930/2019 para ampliar para 90 (noventa) dias o prazo máximo para divulgação por
instituições financeiras do Relatório de Pilar 3 referente às datas bases de 31.03.2020
e 30.06.2020.
Link: https://bit.ly/2S2JuBe
Status: Em vigor
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•

Carta Circular Dstat nº 4.034: Publicada em 23.04.2020, altera datas limites
para instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil procederem à remessa ao Banco Central do Brasil dos
documentos 3040 (Dados de Risco de Crédito), 3050 (Estatísticas Agregadas de
Crédito e de Arrendamento Mercantil) e 5300 (Informações sobre
Relacionamentos de Cooperativa) relativos às datas-bases de abril a novembro de
2020.
Link: https://bit.ly/2KvViYA
Status: Em vigor

•

Resolução CMN nº 4.805: Publicada em 24.04.2020, altera a Resolução CMN nº
4.222/2015 para permitir que instituições financeiras captem Depósitos a Prazo
com Garantia Especial de instituições financeiras associadas ao Fundo Garantidor
de Crédito.
Link: https://bit.ly/3c12g45
Status: Em vigor

•

Circular BCB nº 4.006: Publicada em 24.04.2020, altera as Circulares BCB nº
3.644/2013 e nº 3.748/2015 para estabelecer que a parcela custeada pela União
nas operações de crédito contratadas no âmbito do Programa Emergencial de
Suporte a Empregos, instituído pela Medida Provisória nº 944/2020, não será
computada como exposição da instituição financeira participante para fins do
cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada (RWACPAD)
e da metodologia de apuração da Razão de Alavancagem (RA).
Link: https://bit.ly/3cZkoLt
Status: Em vigor
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•

Circular BCB nº 4.009: Publicada em 30.04.2020, flexibiliza regras de formação
e funcionamento e prazos de constituição de grupos de consórcio.
Link: https://bit.ly/2ShPJBq
Status: Em vigor

ANBIMA
•

Notícia de 03.04.2020: Prorrogação de prazos, de 30 a 180 dias,
para cumprimento de diversos itens que constam nos códigos de autorregulação,
dependendo do tipo de regra; suspensão dos prazos da análise e vencimento de
processos em andamento; postergação por 90 dias da análise e vencimento de
todas as obrigações assumidas pelas instituições em termos de compromisso.
Link: https://bit.ly/35tvQg2
Status: Em vigor
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B3
•

Notícia de 07.04.2020: A B3 divulgou ofício circular contendo uma série
de medidas de flexibilizações em procedimentos e prazos relacionados às regras
de listagem para emissores listados (companhias abertas e fundos) em
seus mercados. As medidas estão em linha com a MP 931 e com as Deliberações
CVM nº 848 e nº 849, tratadas acima, e têm como objetivo reduzir os impactos
negativos da pandemia do coronavírus no mercado de capitais. Entre as medidas
aplicáveis a todos os emissores listados, estão:
(i) Tempestividade na prestação de informações periódicas: a B3 realizará
a supervisão e monitoramento das obrigações da comunicação ao mercado
já considerando os novos prazos estabelecidos pela MP 931 e Deliberações CVM
nº 848 e 849;
(ii) Suspenso o monitoramento da obrigação de manutenção da cotação
dos valores mobiliários em valor igual ou superior a R$1,00/unidade
(“penny stock”); e
(iii) Prazo para defesa em processos de enforcement: em caso
de descumprimento de obrigações que não tenham sido flexibilizadas,
os emissores listados terão um prazo adicional para apresentação de defesa,
de 15 para 30 dias.
Há ainda medidas específicas para os emissores listados nos segmentos
especiais (Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado).
Link: https://bit.ly/2xVstSq
Status: Em vigor
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Projetos em Tramitação
•

Proposta de Emenda à Constituição nº 10/2020: Aprovada na Câmara em
03.04.2020, a proposta sofreu alterações no Senado, no qual foi aprovada em
primeiro turno no dia 15.04.2020 e em segundo turno no dia 17.04.2020.
Retornou para apreciação pela Câmara. Se sancionada, irá autorizar o Banco
Central do Brasil a comprar e vender (i) títulos do Tesouro Nacional nos
mercados secundários local e internacional; bem como (ii) determinados ativos,
em mercados secundários nacionais no âmbito de mercados financeiros, de
capitais e de pagamentos, que tenham classificação em categoria de risco de
crédito equivalente a BB- ou superior.
Link: https://bit.ly/2xrscXv
Status: Em análise pela Câmara
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•

Projeto de Lei nº 1179/2020: O PL dispõe sobre Regime Jurídico Emergencial
e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da
pandemia do Coronavírus. No âmbito societário, o PL propõe que todos os prazos
legais para a realização de assembleias e reuniões de quaisquer órgãos,
presenciais ou não, e para a divulgação ou arquivamento nos órgãos competentes
das demonstrações financeiras pelas pessoas físicas ou jurídicas que exerçam
atividade empresarial, ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. Também
dispõe sobre a possibilidade de realização de assembleias gerais de acionistas e
reuniões de sócios com a possibilidade de participação e votação virtual, por meio
da rede mundial de computadores (internet). Para mais informações sobre este
PL, acesse o Boletim relativo à área de Direito Privado.
Link: https://bit.ly/3c6EinR
Status: Em razão da distribuição a mais de três comissões de mérito na Câmara,
aguarda-se a constituição de comissão temporária especial pela mesa para
analisar a matéria, conforme o inciso II do art. 34 do RICD

•

Projeto de Lei nº 1282/2020: O Projeto de Lei propõe estabelecer o Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe),
para o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios.
Link: https://bit.ly/2SAhJA5
Status: Aguardando sanção presidencial
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RE S S A L V A S
•

Esse boletim foi elaborado por Chediak, Lopes de Costa,
Cristofaro, Simões Advogados apenas com o fim de catalogar
algumas medidas de natureza jurídica que vêm surgindo em razão da
pandemia do novo Coronavírus (Covid-19)

•

O conteúdo dessa apresentação não deve ser entendido como
exaustivo ou como uma opinião de Chediak, Lopes de Costa,
Cristofaro, Simões Advogados com relação aos temas aqui
tratados

•

Esse boletim considera o cenário legal até a data identificada na capa,
cabendo notar que as normas jurídicas estão em constante mudança
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