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Mensagem do líder de Auditoria 

É com satisfação que apresento, em nome de todos os sócios de nossa 

área de Audit & Assurance, a mais recente edição do “Guia de 

Demonstrações Financeiras da Deloitte” – publicação referência no País, 

ao lado do Modelo e do Checklist de Demonstrações Financeiras. 

O “Guia” traz orientações importantes para que as organizações estejam 
aderentes à linguagem contábil nacional e internacional e atendam às 
expectativas de transparência por parte de investidores e acionistas.  
 
Esta edição conta também com artigos que abordam temas que estão na 
pauta das áreas de contabilidade em geral, transformação digital em 
finanças, adoção das práticas de ESG nos reportes financeiros e a 
reformulação do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional (COSIF). 
 
Reafirmamos nosso compromisso de atuar no apoio ao reforço das 
melhores práticas contábeis e empresariais como um todo, para estimular 
e fortalecer um bom funcionamento do ambiente de negócios. 
 
Desejo uma boa leitura! 
 

 

Marcelo Magalhães 
Sócio-líder de Audit & Assurance da Deloitte 

 

 

 

https://www2.deloitte.com/br/pt/services/auditoriabrasil.html?icid=top_auditoriabrasil
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IFRSs novas e revisadas para as demonstrações 

financeiras anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 

2021 e exercícios e períodos subsequentes 

Esta seção contém o resumo dos normativos emitidos ou 

revisados, cujas alterações passaram a vigorar em 2021 

e/ou em exercícios subsequentes, como segue: 

• Visão geral das alterações às IFRSs com adoção 

obrigatória a partir do exercício ou período iniciado 

em ou após 1º de janeiro de 2021; 

• Visão geral das IFRSs novas e revisadas, ainda não 

obrigatórias (mas com adoção antecipada permitida 

pelas IFRSs) para o exercício findo em 31 de 

dezembro de 2021.  

Alterações às IFRSs com adoção obrigatória para 

exercícios anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 

2021 

• IFRS 4 (CPC 11), IFRS 7 (CPC 40(R1)), IFRS 9 (CPC 48), 

IFRS 16 (CPC 06(R2)) e IAS 39 (CPC 38) - Impacto da 

adoção inicial da das alterações da Reforma da Taxa 

de Juros de Referência – Fase 2. Aplicável para 

exercícios anuais ou períodos com início em ou após 

1 de janeiro de 2021. 

• IFRS 16 (CPC 06(R2)) - Impacto da aplicação inicial da 

Alteração à IFRS 16 (CPC 06(R2)) - Concessões de 

Aluguel Relacionadas à Covid-19. Aplicável para 

exercícios anuais ou períodos com início em ou após 

30 de junho de 2021.  

IFRS 4 (CPC 11), IFRS 7 (CPC 40(R1)), IFRS 9 (CPC 48), IFRS 

16 (CPC 06(R2)) e IAS 39 (CPC 38) - Impacto da adoção 

inicial da das alterações da Reforma da Taxa de Juros de 

Referência – Fase 2 (Efetivo para períodos anuais com 

início em ou após 1 de janeiro de 2021) 

As taxas interbancárias oferecidas (IBORs) são taxas de 

referência de juros, tais como LIBOR, EURIBOR e TIBOR.  

No Brasil a taxa de referência utilizada comumente é o 

CDI. Porém, devido a recentes discussões no mercado 

colocaram em questão a viabilidade de longo prazo 

desses benchmarks. Desta forma, em agosto de 2020, o 

IASB emitiu Reforma da Taxa de Juros de Referência 

(Alterações à IFRS 4 (CPC 11), IFRS 7 (CPC 40(R1)), IFRS 9 

(CPC 48), IFRS 16 (CPC 06(R2)) e IAS 39 (CPC 38) - Fase 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado da Fase 2:  

• Quando as condições contratuais dos empréstimos 

bancários são alteradas como consequência direta 

da Reforma da Taxa de Juros de Referência e a nova 

base para determinar os fluxos de caixa contratuais 

é economicamente equivalente a base 

imediatamente anterior à mudança, a Entidade deve 

mudar a base para determinar os fluxos de caixa 

contratuais, de forma prospectiva, por meio da 

revisão da taxa de juros efetiva. Se forem feitas 

alterações adicionais, que não estão diretamente 

relacionadas com a reforma, os requisitos aplicáveis 

da IFRS 9 (CPC 48) são aplicados às outras 

alterações.  

• Quando um arrendamento é modificado como 

consequência direta da Reforma da Taxa de Juros de 

Referência e a nova base para determinar os 

pagamentos do arrendamento é economicamente 

equivalente à base anterior, a Entidade deve 

remensurar o passivo do arrendamento para refletir 

os pagamentos do arrendamento descontados 

usando uma taxa de desconto revisada que reflita a 

mudança na base de determinação dos fluxos de 

caixa contratuais. 

• Quando são feitas alterações nos instrumentos de 

hedge, o objeto de hedge e riscos cobertos, como 

resultado da Reforma da Taxa de Juros de 

Referência, a documentação de hedge deve ser 

atualizada sem descontinuar a relação de hedge. Em 

caso de hedge de fluxo de caixa, os valores 

acumulados na reserva de hedge de fluxo de caixa 

são avaliados com base na taxa de referência 

alternativa adotada no qual o fluxo de caixa coberto 

será determinado. 

• Para as relações de hedge, cujo o componente de 

taxa de referência não é determinado 

contratualmente, na transição para uma taxa de 

referência alternativa, se o risco não for 

separadamente identificável na data de designação, 

este será considerado como tendo cumprido a 

exigência de “identificável separadamente” naquela 

data se, e somente se, a Entidade espera 

razoavelmente que o componente específico da taxa 

de juros será separadamente identificável em um 

período de 24 meses a partir da data na qual a taxa 

de referência alternativa é designada pela primeira 

vez. O período de 24 meses é aplicável em base 

individual, ou seja, para cada relação de hedge.    

 

 

 

 

Obs.: Embora as International Financial Reporting Standards (IFRSs) permitam a adoção antecipada de certas 

normas contábeis, no Brasil, a adoção antecipada dos pronunciamentos contábeis emitidos pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, anteriormente às respectivas datas de vigência 

mandatórias das IFRSs, usualmente, não são aprovadas pelos reguladores que aprovam a adoção dos 

pronunciamentos contábeis do CPC. 

 



Guia de Demonstrações Financeiras – Exercício de 2021 

 

6 Classificação: Público 
 

As alterações introduzem ainda novas exigências de 

divulgação nas IFRS’s para relações de hedge que estejam 

sujeitas às exceções introduzidas através das alterações à 

IFRS’s. 

IFRS 16 (CPC 06 (R2)) - Impacto da aplicação inicial da 

Alteração à IFRS 16 (CPC 06 (R2)) - Concessões de Aluguel 

Relacionadas à Covid-19 (Aplicável para exercícios anuais 

ou períodos com início em ou após 30 de junho de 2021) 

Em maio de 2020, o IASB emitiu a norma Concessões de 

Aluguel Relacionadas à Covid-19 (Alterações à IFRS 

16/CPC 06(R2)) que estabelece medidas práticas para 

arrendatários na contabilização de concessões de aluguel 

ocorridas como resultado direto da COVID-19. O 

expediente prático permite que o arrendatário opte por 

não avaliar se a concessão de aluguel relacionada à 

COVID-19 é uma modificação de arrendamento. 

O arrendatário que faz sua opção deverá contabilizar 

qualquer mudança nos pagamentos de arrendamento 

resultante da concessão de aluguel relacionada à COVID-

19 aplicando a IFRS 16 como se a mudança não fosse uma 

modificação de arrendamento, considerando pagamentos 

devidos em ou anterior a 30 de junho de 2021. Devido à 

natureza contínua dos impactos da pandemia do COVID-

19, em março de 2021 o IASB emitiu alteração ao 

expediente prático, o qual estendeu a sua aplicabilidade 

para os referidos pagamentos originalmente devidos em 

ou anterior a 30 de junho de 2022.  

O expediente prático é aplicável apenas a concessões de 

aluguel ocorridas como resultado direto da COVID-19 e 

apenas se todas as condições a seguir forem atendidas: 

a) A mudança nos pagamentos de arrendamento 

resulta na contraprestação revisada de 

arrendamento que é substancialmente a mesma 

que, ou menor que, a contraprestação de 

arrendamento imediatamente anterior à mudança; 

 

b) Qualquer redução nos pagamentos de 

arrendamento afeta apenas os pagamentos 

originalmente devidos em ou antes de 30 de junho 

de 2022 (uma concessão de aluguel atende essa 

condição se resultar em pagamentos de 

arrendamento menores em ou antes de 30 de junho 

de 2022 e pagamentos de arrendamento maiores 

após 30 de junho de 2022); e 
 

c) Não há nenhuma mudança substantiva nos outros 

termos e condições do arrendamento. 

 

 

IFRSs novas e revisadas não obrigatórias para o exercício 

findo em 31 de dezembro de 2021 

A lista a seguir traz as IFRSs novas e revisadas ainda não 

obrigatórias para o exercício a findar em 31 de dezembro 

de 2021:  

• IFRS 17 (CPC 50) - Contratos de Seguros; 

• IFRS 10 (CPC 36(R3)) e IAS 28 (CPC 18(R2)) (alterações) 

- Venda ou Contribuição de Ativos entre um Investidor 

e sua Coligada ou Joint Venture;  

• Alterações à IAS 1 (CPC 26(R1)) - Classificação de 

Passivos como Circulantes ou Não Circulantes; 

• Alterações à IFRS 3 (CPC 15 (R1)) - Referência à 

Estrutura Conceitual;   

• Alterações à IAS 16 (CPC 27) - Imobilizado: Recursos 

Antes do Uso Pretendido; 

• Alterações à IAS 37 (CPC 25) - Contratos Onerosos 

Custo de Cumprimento do Contrato; 

• Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 2018–2020 

Alterações à IFRS 1 (CPC 27 (R1), CPC 43 (R1)) - 

Adoção Inicial das Normas Internacionais de 

Contabilidade, IFRS 9 (CPC 48) - Instrumentos 

Financeiros, IFRS 16 (CPC 06(R2)) - Arrendamentos, e 

IAS 41 (CPC 29) - Agricultura. 

• Alterações a IAS 1 (CPC 26(R1)) e expediente prático 2 

do IFRS - Divulgação de políticas contábeis;  

• Alterações ao IAS 8 (CPC 23) - Definição de estimativas 

contábeis.  

• Alterações ao IAS 12 (CPC 32) - Impostos diferidos 

ativos e passivos originados de transação única 

(“single transaction”).  

IFRS 17 (CPC 50) - Contratos de Seguro (Aplicável para 

períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 

2023) 

A nova norma estabelece os princípios para 

reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação 

de contratos de seguro e substitui a IFRS 4 (CPC 11) - 

Contratos de Seguro.  

 

 A norma descreve o modelo geral, modificado para 

contratos de seguro com características de participação 

direta, descrito como abordagem de taxa variável. O 

modelo geral é simplificado se determinados critérios 

forem atendidos mensurando o passivo para cobertura 

remanescente usando a abordagem da alocação de 

prêmios. 

O modelo geral utilizará premissas atuais para estimativa 

do valor, do prazo e da incerteza de fluxos de caixa 

futuros e mensurará explicitamente o custo dessa 

incerteza, levando em consideração as taxas de juros do 

mercado e o impacto das opções e garantias dos 

segurados. 



Guia de Demonstrações Financeiras – Exercício de 2021 

 

7 Classificação: Público 
 

Em junho de 2020, o IASB emitiu as Alterações à IFRS 17 

(CPC 50) para endereçar os problemas e os desafios de 

implementação identificados após a publicação da IFRS 17 

(CPC 50). As alterações postergam a data de adoção inicial 

da IFRS 17 (CPC 50) (incorporando as alterações) para 

períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 

2023. Ao mesmo tempo, o IASB emitiu a Prorrogação da 

Isenção Temporária de Aplicação da IFRS 9 (CPC 48) 

(Alterações à IFRS 4 (CPC 11)) que prorroga a data de 

vencimento fixa da isenção temporária de aplicação da 

IFRS 9 (CPC 48) na IFRS 4 (CPC 11) para períodos anuais 

iniciados em ou após 1º de janeiro de 2023. 

A IFRS 17 (CPC 50) deve ser adotada retrospectivamente a 

menos que sua adoção seja inviável; nesse caso, será 

aplicável a abordagem retrospectiva modificada ou a 

abordagem de valor justo.  

Para fins das exigências de transição, a data de adoção 

inicial corresponde ao início do período anual no qual a 

entidade adota a norma pela primeira vez, e a data de 

transição corresponde ao início do período 

imediatamente anterior à data de adoção inicial.  

Alterações à IFRS 10 (CPC 36 (R3)) – Demonstrações 

Consolidadas e IAS 28 (CPC 18 (R2)) - Venda ou 

Contribuição de Ativos entre um Investidor e sua Coligada 

ou Joint Venture  

As alterações à IFRS 10 (CPC 36 (R3)) e à IAS 28 (CPC 18 

(R2)) tratam de situações que envolvem a venda ou 

contribuição de ativos entre um investidor e sua coligada 

ou joint venture. Especificamente, os ganhos e as perdas 

resultantes da perda de controle de uma controlada que 

não contenha um negócio em uma transação com uma 

coligada ou joint venture contabilizada utilizando o 

método de equivalência patrimonial são reconhecidos no 

resultado da controladora apenas proporcionalmente às 

participações de investidores não relacionados nessa 

coligada ou joint venture. Da mesma forma, os ganhos e 

as perdas resultantes da remensuração de investimentos 

retidos em alguma antiga controlada (que tenha se 

tornado coligada ou joint venture contabilizada pelo 

método de equivalência patrimonial) ao valor justo são 

reconhecidos no resultado da antiga controladora 

proporcionalmente às participações dos investidores não 

relacionados na nova coligada ou joint venture.  

A data de vigência das alterações ainda não foi definida 

pelo IASB; porém, é permitida a adoção antecipada das 

alterações.  

 

 

 

Alterações à IAS 1 (CPC 26(R1)) – Classificação de Passivos 

como Circulantes ou Não Circulantes (Aplicável para 

períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 

2023, permitida adoção antecipada) 

As alterações à IAS 1 (CPC 26(R1)) afetam apenas a 

apresentação de passivos como circulantes ou não 

circulantes no balanço patrimonial e não o valor ou a 

época de reconhecimento de qualquer ativo, passivo, 

receita ou despesas, ou as informações divulgadas sobre 

esses itens. 

As alterações esclarecem que a classificação de passivos 

como circulantes ou não circulantes se baseia nos direitos 

existentes na data do balanço, especificam que a 

classificação não é afetada pelas expectativas sobre se 

uma entidade irá exercer seu direito de postergar a 

liquidação do passivo, explicam que os direitos existem se 

as cláusulas restritivas são cumpridas na data do balanço, 

e introduzem a definição de ‘liquidação’ para esclarecer 

que a liquidação se refere à transferência, para uma 

contraparte; um valor  em caixa, instrumentos 

patrimoniais, outros ativos ou serviços. 

Alterações à IFRS 3 (CPC 15(R1)) - Referência à Estrutura 

Conceitual (Aplicável para períodos anuais com início em 

ou após 1º de janeiro de 2022) 

As alterações atualizam a IFRS 3 (CPC 15(R1)) de modo 

que ela se refere à Estrutura Conceitual de 2018 em vez 

da Estrutura de 1989. Elas também incluem na IFRS 3 

(CPC 15(R1)) a exigência de que, para obrigações dentro 

do escopo da IAS 37 (CPC 25), o comprador aplica a IAS 37 

(CPC 25) para determinar se há obrigação presente na 

data de aquisição em virtude de eventos passados. Para 

um tributo dentro do escopo da IFRIC 21 (ICPC 19) – 

Tributos, o comprador aplica a IFRIC 21 (ICPC 19) para 

determinar se o evento que resultou na obrigação de 

pagar o tributo ocorreu até a data de aquisição. 

Finalmente, as alterações acrescentam uma declaração 

explícita de que o comprador não reconhece ativos 

contingentes adquiridos em uma combinação de 

negócios. 

As alterações são aplicáveis a combinações de negócios 

cuja data de aquisição ocorra em ou após o início do 

primeiro período de relatório iniciado em ou após 1º de 

janeiro de 2022. A adoção antecipada é permitida se a 

entidade também adotar todas as outras referências 

atualizadas (publicada em conjunto com a Estrutura 

Conceitual atualizada) na mesma data ou antes. 

Alterações à IAS 16 (CPC 27) – Imobilizado — Recursos 

Antes do Uso Pretendido (Aplicável para períodos anuais 

com início em ou após 1º de janeiro de 2022, permitida 

adoção antecipada) 
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As alterações proíbem deduzir do custo de um item do 

imobilizado qualquer recurso proveniente da venda de 

itens produzidos antes do ativo estar disponível para uso, 

isto é, recursos para trazer o ativo ao local e na condição 

necessária para que seja capaz de operar da maneira 

pretendida pela Administração. Consequentemente, a 

entidade reconhece esses recursos da venda e 

correspondentes custos no resultado. A entidade 

mensura o custo desses itens de acordo com a IAS 2 (CPC 

16(R1)) - Estoques.  

As alterações esclarecem ainda o significado de ‘testar se 

um ativo está funcionando adequadamente’. Atualmente, 

a IAS 16 (CPC 27) determina isso como avaliar se o 

desempenho técnico e físico do ativo é tal que o mesmo 

possa ser usado na produção ou fornecimento de bens ou 

serviços, para aluguel para terceiros, ou para fins 

administrativos. 

Se não apresentados separadamente na demonstração do 

resultado abrangente, as demonstrações financeiras 

devem divulgar os valores dos recursos e custos incluídos 

no resultado correspondentes aos itens produzidos que 

não sejam um produto das atividades ordinárias da 

entidade, e cuja(s) rubrica(s) na demonstração do 

resultado abrangente inclua(m) esses recursos e custos. 

As alterações são aplicadas retrospectivamente, mas 

apenas para itens do imobilizado que são levados ao local 

e na condição necessária para que os mesmos sejam 

capazes de operar da maneira pretendida pela 

Administração no ou após o início do primeiro período 

apresentado nas demonstrações financeiras no qual a 

entidade aplica as alterações pela primeira vez. 

A entidade deve reconhecer o efeito acumulado da 

adoção inicial das alterações como ajuste do saldo inicial 

de lucros acumulados (ou outro componente do 

patrimônio líquido, conforme aplicável) no início do 

primeiro período apresentado. 

lterações à IAS 37 (CPC 25) – Contratos Onerosos – Custo 

de Cumprimento do Contrato (Aplicável para períodos 

anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022, 

permitida adoção antecipada) 

As alterações especificam que o ‘custo de cumprimento’ 

do contrato compreende os ‘custos diretamente 

relacionados ao contrato’. Os custos diretamente 

relacionados ao contrato compreendem os custos 

incrementais de cumprimento desse contrato (por 

exemplo, funcionários ou materiais) e a alocação de 

outros custos diretamente relacionados ao cumprimento 

de contratos (por exemplo, alocação das despesas com 

depreciação para um item do imobilizado usado no 

cumprimento do contrato). 

As alterações são aplicáveis a contratos para os quais a 

entidade ainda não cumpriu todas as suas obrigações no 

início do período anual no qual a entidade aplica as 

alterações pela primeira vez. Os números comparativos 

não são reapresentados. Ao invés disso, a entidade deve 

reconhecer o efeito acumulado da adoção inicial das 

alterações como ajuste do saldo inicial de lucros 

acumulados (ou outro componente do patrimônio 

líquido, conforme aplicável) na data de adoção inicial. 

Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 2018–2020 

As Melhorias Anuais incluem alterações a: 

IFRS 1 (CPC 27(R1) e CPC 43 (R1)) - Adoção Inicial das 

Normas Internacionais de Contabilidade (Aplicável para 

períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 

2022 com adoção antecipada) 

A alteração prevê medida adicional para uma controlada 

que se torna adotante inicial depois da sua controladora 

com relação à contabilização de diferenças acumuladas 

de conversão. Em virtude da alteração, a controlada que 

usa a isenção contida na IFRS 1:D16(a) pode agora optar 

por mensurar as diferenças acumuladas de conversão 

para todas as operações no exterior ao valor contábil que 

seria incluído nas demonstrações financeiras consolidadas 

da controladora, com base na data de transição da 

controladora para as Normas do IFRS, se nenhum ajuste 

for feito com relação aos procedimentos de consolidação 

e efeitos da combinação de negócios na qual a 

controladora adquiriu a controlada. Uma opção similar 

está disponível para uma coligada ou joint venture que 

utiliza a isenção contida na IFRS 1:D16(a).  

IFRS 9 (CPC 48) - Instrumentos Financeiros (Aplicável para 

períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 

2022 com adoção antecipada) 

A alteração esclarece que ao aplicar o teste de ‘10%’ para 

avaliar se o passivo financeiro deve ser baixado, a 

entidade inclui apenas os honorários pagos ou recebidos 

entre a entidade (devedor) e o credor, inclusive 

honorários pagos ou recebidos pela entidade ou credor 

em nome da outra parte. 

A alteração é aplicável prospectivamente a modificações 

e trocas ocorridas na ou após a data em que a entidade 

aplica a alteração pela primeira vez. 

IFRS 16 (CPC 06(R2)) – Arrendamentos (data de vigência 

não aplicável) 

A alteração exclui o exemplo de reembolso de 

benfeitorias em imóveis de terceiros. 

Uma vez que a alteração à IFRS 16 constitui apenas um 

exemplo ilustrativo, nenhuma data de vigência é definida. 
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IAS 41 (CPC 29) – Agricultura (Aplicável para períodos 

anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 com 

adoção antecipada) 

A alteração exclui a exigência na IAS 41 (CPC 29) para as 

entidades em excluir os fluxos de caixa para tributação ao 

mensurar o valor justo. Isso alinha a mensuração do valor 

justo na IAS 41 (CPC 29) às exigências na IFRS 13 (CPC 46) 

– Mensuração do Valor Justo para fins de uso de fluxos de 

caixa e taxas de desconto internamente consistentes e 

permite que os preparadores determinem se devem usar 

fluxos de caixa antes ou depois dos impostos e taxas de 

desconto para a mensuração do valor justo mais 

adequada.   

A alteração é aplicável prospectivamente, isto é, 

mensurações de valor justo na ou após a data em que a 

entidade aplica inicialmente a alteração. 

Alterações a IAS 1 (CPC 26(R1)) e declaração de prática 2 

da IFRS - Exercendo Julgamentos de Materialidade - 

Divulgação de políticas contábeis. Aplicável para 

exercícios anuais ou períodos com início em ou após 1 de 

janeiro de 2023. 

As alterações alteram os requisitos da IAS 1 (CPC 26(R1)) 

no que diz respeito à divulgação de políticas contábeis. As 

alterações substituem todas as instâncias do termo 

"políticas contábeis significativas" por "informações de 

políticas contábeis relevantes". As informações de 

políticas contábeis são relevantes se, quando 

consideradas em conjunto com outras informações 

incluídas nas demonstrações financeiras de uma 

entidade, pode-se razoavelmente esperar que 

influenciem as decisões que os principais usuários das 

demonstrações financeiras. Ao aplicar as alterações, a 

entidade divulga suas políticas contábeis relevantes, ao 

invés de suas políticas contábeis significativas. 

 

Os parágrafos de suporte da IAS 1 (CPC 26(R1)) também 

foram alterados para esclarecer que a informação da 

política contábil relacionados a transações, outros 

acontecimentos ou condições irrelevantes são 

irrelevantes e não precisam ser divulgadas. As 

informações de política contábil podem ser relevantes 

devido à natureza das transações relacionadas, outros 

eventos ou condições, mesmo que os valores sejam 

imateriais. No entanto, nem todas as informações de 

política contábil relacionadas a transações, outros 

eventos ou condições materiais são, por si só, relevantes. 

 

Para apoiar as alterações, o IASB também desenvolveu 

orientações e exemplos para explicar e demonstrar a 

aplicação do ‘processo de materialidade em quatro 

etapas’ descrito na declaração de Prática 2 da IFRS. 

 

As alterações à IAS 1 (CPC 26(R1)) são efetivas para 

períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 

2023, com aplicação antecipada permitida e são aplicadas 

prospectivamente. As alterações à declaração de Prática 2 

do IFRS não contêm uma data de vigência ou requisitos 

de transição.  

 

Alterações ao IAS 8 (CPC 23) – Definição de estimativas 

contábeis. Aplicável para exercícios anuais ou períodos 

com início em ou após 1 de janeiro de 2023. 

A alteração substitui a definição de uma mudança de 

estimativa contábil por uma definição de estimativa 

contábil. De acordo com a nova definição, as estimativas 

contábeis são “valores monetários nas demonstrações 

financeiras que estão sujeitos à incerteza de 

mensuração”. 

A definição de mudança de estimativa contábil foi 

eliminada. No entanto, o IASB manteve o conceito de 

mudanças nas estimativas contábeis na norma, com os 

seguintes esclarecimentos: 

 

• Uma mudança na estimativa contábil que resulta de 

novas informações ou novos desenvolvimentos não 

é a correção de um erro;  

• Os efeitos de uma mudança em um dado ou técnica 

de mensuração usada para desenvolver uma 

estimativa contábil são mudanças nas estimativas 

contábeis se não resultarem da correção de erros de 

períodos anteriores. 

 

O IASB adicionou dois exemplos (Exemplos 4-5) à 

orientação sobre a implementação da IAS 8 (CPC 23), que 

acompanha a norma. O IASB excluiu um exemplo 

(Exemplo 3), pois poderia causar dúvidas à luz das 

alterações. 

 

Alterações a IAS 12 (CPC 32) – Tributos sobre o Lucro – 

Imposto Diferido Relacionado a Ativos e Passivos 

Resultantes de uma Única Transação (“single 

transaction”). Aplicável para exercícios anuais ou períodos 

com início em ou após 1 de janeiro de 2023. 

As alterações introduzem uma outra exceção à isenção do 

reconhecimento inicial. De acordo com as alterações, 

uma entidade não aplica a isenção de reconhecimento 

inicial para transações que resultam diferenças 

temporárias tributáveis e dedutíveis iguais. 

Dependendo da legislação tributária aplicável, diferenças 

temporárias tributáveis e dedutíveis podem surgir no 

reconhecimento inicial de um ativo e passivo em uma 

transação que não seja uma combinação de negócios e 

não afete nem o lucro contábil nem o lucro tributável. Por 

exemplo, isso pode surgir no reconhecimento de um 

passivo de arrendamento e do ativo de direito de uso 

correspondente aplicando a IFRS 16 - Arrendamentos na 

data de início de um arrendamento. 
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Em consonância com as alterações à IAS 12 (CPC 32), uma 

entidade é obrigada a reconhecer os respetivos ativos e 

passivos diferidos, sendo que o reconhecimento de ativo 

fiscal diferido está sujeito aos critérios de 

recuperabilidade da IAS 12 (CPC 32). 

O Board acrescenta ainda um exemplo ilustrativo a IAS 12 

(CPC 32) que explica como as alterações são aplicadas.  

As alterações aplicam-se a transações que ocorram no ou 

após o início do período comparativo mais antigo 

apresentado. Além disso, no início do período 

comparativo mais antigo, uma entidade reconhece: 

• Um ativo fiscal diferido (na medida em que seja 

provável que o lucro tributável estará disponível 

contra o qual a diferença temporária dedutível pode 

ser utilizada) e um passivo fiscal diferido para todas 

as diferenças temporárias dedutíveis e tributáveis 

associadas a: 

o Ativos de direito de uso e passivos de 

arrendamento; 

o Desativação, restauração e passivos 

semelhantes e os valores correspondentes 

reconhecidos como parte do custo do ativo 

relacionado. 

• O efeito cumulativo da aplicação inicial das 

alterações como um ajuste ao saldo inicial dos lucros 

acumulados (ou outro componente do patrimônio 

líquido, conforme aplicável) naquela data. 

 



 

 

Guia de Demonstrações Financeiras - Exercício de 2019 • 11 

 

  

Regulamentação contábil -  

Práticas contábeis brasileiras 
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Como parte do processo de convergência com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRSs) e das práticas 

contábeis, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) continua com o seu compromisso de emitir os pronunciamentos, as 

orientações e as interpretações técnicos à medida que novas normas internacionais são emitidas ou revisadas. 

O quadro a seguir contempla os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos editados pelo CPC e as 

respectivas deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 

que os aprovaram. É preciso observar que as deliberações da CVM devem ser seguidas pelas companhias de capital aberto e 

demais entidades por ela reguladas e as resoluções do CFC têm de ser seguidas por todas as outras entidades, devendo-se 

avaliar cada caso para aquelas entidades sujeitas à regulamentação específica, como as regulamentadas pelo Banco Central do 

Brasil (BACEN), pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), pela 

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 
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Agenda Conjunta de Regulação CVM e CPC - Atualizada até 31 de agosto de 2021 

(Fonte: www.cpc.org.br)  

 

Pronunciamentos 

 

CPC Descrição IASB 
CVM  

(Deliberação) 

CFC  

(Resolução) 

BACEN/CMN  

(Resolução) 

SUSEP  

(Circular) 

ANEEL  

(Resolução  

Normativa) 

ANTT  

(Resolução) 

ANS  

(Resolução  

Normativa) 

CPC 00 (R2) 

Estrutura conceitual para Relatório 

financeiro 
Framework Del. 875 

CFC – NBC TG Estrutura 

Conceitual 
- - - - - 

CPC 01 (R1) 

Redução ao Valor Recuperável de 

Ativos 
IAS 36 639/10 

NBC TG 01 (R4)- DOU 

22/12/2017 
3.566/08 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 02 (R2) 

Efeitos das Mudanças nas Taxas de 

Câmbio e Conversão de 

Demonstrações Contábeis 

IAS 21 640/10 
NBC TG 02 (R2) - DOU 

22/12/16 
4.524/16 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 03 (R2) Demonstração dos Fluxos de Caixa IAS 7 641/10 
NBC TG 03 (R3) - DOU 

22/12/16 
3.604/08 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 04 (R1) Ativo Intangível IAS 38 644/10 
NBC TG 04 (R3) - DOU 

06/11/15 
4.534/16 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 05 (R1) Divulgação sobre Partes Relacionadas IAS 24 642/10 
NBC TG 05 (R3) - DOU 

01/12/14 
3.750/09 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 06 (R2) Arrendamentos  IFRS 16 645/10 
NBC TG 06 (R3) - DOU 

22/12/17 
- - - - - 

CPC 07 (R1) 

Subvenção e Assistência 

Governamentais 
IAS 20 646/10 

NBC TG 07 (R1) - DOU 

20/12/13 
- 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 08 (R1) 

Custos de Transação e Prêmios na 

Emissão de Títulos e Valores 

Mobiliários 

IAS 39 

(partes) 
649/10 NBC TG 08 - 1.313/10 - 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 09 

Demonstração do Valor Adicionado 

(DVA) 
- 557/08 NBC TG 09 - 1.138/08 - - 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 10 (R1) Pagamento Baseado em Ações IFRS 2 650/10 
NBC TG 10 (R2) - DOU 

01/12/14 
3.989/11 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 11 Contratos de Seguro IFRS 4 563/08 
NBC TG 11 (R1) - DOU 

20/12/13 
- 517/15 605/14 Manual - - 

CPC 12 Ajuste a Valor Presente - 564/08 NBC TG 12 - 1.151/09 - 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 13 

Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e 

da Medida Provisória nº 449/08 
- - NBC TG 13 - 1.152/09 - 517/15 605/14 Manual - 322/13 Anexo I 

CPC 15 (R1) Combinação de Negócios IFRS 3 665/11 
NBC TG 15 (R3) - DOU 

01/12/14 
- 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 16 (R1) Estoques IAS 2 

575/09, 

alterada pela 

624/10 

NBC TG 16 (R1) - DOU 

20/12/13 
- 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 17 (R1) 

Contratos de Construção (revogado a 

partir de 01/01/18) 
IAS 11 691/12 NBC TG 17 - 1.411/12 - - 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 18 (R2) 

Investimento em Coligada, em 

Controlada e em Empreendimento 

Controlado em Conjunto 

IAS 28 696/12 
NBC TG 18 (R2) - DOU 

06/11/15 
- 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 19 (R2) Negócios em Conjunto IFRS 11 694/12 
NBC TG 19 (R2) - DOU 

06/11/15 
- 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 20 (R1) Custos de Empréstimos IAS 23 672/11 
NBC TG 20 (R1) - DOU 

06/11/15 
- 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 21 (R1) Demonstração Intermediária IAS 34 673/11 
NBC TG 21 (R3) - DOU 

06/11/15 
- 517/15 605/14 Manual - 322/13 Anexo I 

CPC 22 Informações por Segmento IFRS 8 582/09 
NBC TG 22 (R2) - DOU 

06/11/15 
- 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 23  

Políticas Contábeis, Mudança de 

Estimativa e Retificação de Erro 
IAS 8 592/09 

NBC TG 23 (R1) - DOU 

20/12/13 
4.007/11 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 24  Evento Subsequente IAS 10 593/09 
NBC TG 24 (R1) - DOU 

20/12/13 
3.973/11 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 25  

Provisões, Passivos Contingentes e 

Ativos Contingentes 
IAS 37 594/09 

NBC TG 25 (R1) - DOU 

01/12/14 
3.823/09 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 26 (R1) 

Apresentação das Demonstrações 

Contábeis 
IAS 1 676/11 

NBC TG 26 (R4) - DOU 

22/12/16 
- 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 27 Ativo Imobilizado IAS 16 583/09 
NBC TG 27 (R3) - DOU 

06/11/15 
4.535/16 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 28 Propriedade para Investimento IAS 40 584/09 
NBC TG 28 (R3) - DOU 

06/11/15 
- 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

http://www.cpc.org.br/
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=15
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=15
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=16
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=17
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=18
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=19
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=20
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=21
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=22
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=23
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=24
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=25
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=26
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=27
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=34
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=31
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=32
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=59
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=58
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=33
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=35
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=36
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=40
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=42
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=43
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=44
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=37
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=38
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CPC Descrição IASB 
CVM  

(Deliberação) 

CFC  

(Resolução) 

BACEN/CMN  

(Resolução) 

SUSEP  

(Circular) 

ANEEL  

(Resolução  

Normativa) 

ANTT  

(Resolução) 

ANS  

(Resolução  

Normativa) 

CPC 29 Ativo Biológico e Produto Agrícola IAS 41 596/09 
NBC TG 29 (R2) - DOU 

06/11/15 
- - 605/14 Manual - - 

CPC 30 (R1) 

Receitas (revogado a partir de 

01/01/18) 
IAS 18 692/12 NBC TG 30 - 1.412/12 - 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 31  

Ativo Não Circulante Mantido para 

Venda e Operação Descontinuada 
IFRS 5 598/09 

NBC TG 31 (R3) - DOU 

06/11/15 
- 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 32  Tributos sobre o Lucro IAS 12 599/09 
NBC TG 32 (R3) - DOU 

22/12/16 
- 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 33 (R1) Benefícios a Empregados IAS 19 695/12 
NBC TG 33 (R2) - DOU 

06/11/15 
4.877/20 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 35 (R2) Demonstrações Separadas IAS 27 693/12 
NBC TG 35 (R2) - DOU 

26/12/14 
- 517/15 605/14 Manual - - 

CPC 36 (R3) Demonstrações Consolidadas IFRS 10 698/12 
NBC TG 36 (R3) - DOU 

06/11/15 
- 517/15 605/14 Manual - 322/13 Anexo I 

CPC 37 (R1) 

Adoção Inicial das Normas 

Internacionais de Contabilidade 
IFRS 1 647/10 

NBC TG 37 (R4) - DOU 

06/11/15 
- 517/15 605/14 Manual - 322/13 Anexo I 

CPC 38 

Instrumentos Financeiros: 

Reconhecimento e Mensuração 

(revogado a partir de 01/01/18) 

IAS 39 604/09 
NBC TG 38 (R3) - DOU 

01/12/14 
- 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 39 

Instrumentos Financeiros: 

Apresentação 
IAS 32 604/09 

NBC TG 39 (R4) - DOU 

22/12/16 
- 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 40 (R1) 

Instrumentos Financeiros: 

Evidenciação 
IFRS 7 684/12 

NBC TG 40 (R2) - DOU 

06/11/15 
- 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

322/13 Anexo I 

CPC 41 Resultado por Ação IAS 33 636/10 
NBC TG 41 (R1) - DOU 

17/04/14 
3.959/19 517/15 605/14 Manual - 322/13 Anexo I 

CPC 42 
Contabilidade em Economia 

Hiperinflacionária 
IAS 29 805/18 

NBC TG 42 (R1) - DOU 

21/12/18 
- - - - - 

CPC 43 (R1) 

Adoção Inicial dos Pronunciamentos 

Técnicos CPCs 15 a 41 
IFRS 1 651/10 NBC TG 43 - 1.315/10 - 517/15 605/14 Manual - 322/13 Anexo I 

CPC 44 Demonstrações Combinadas - 708/13 
NBC TG 44 - 

DOU 26/06/13 
- - - - 322/13 Anexo I 

CPC 45 
Divulgação de Participações em 

Outras Entidades 
IFRS 12 697/12 

NBC TG 45 (R2) - DOU 

06/11/15 
- 517/15 605/14 Manual - 322/13 Anexo I 

CPC 46 Mensuração do Valor Justo IFRS 13 699/12 
NBC TG 46 (R1) - DOU 

01/12/14 
4.748/19 517/15 605/14 Manual - 322/13 Anexo I 

CPC 47 Receita de Contrato com Cliente IFRS 15 762/16 
NBC TG 47 

DOU 22/12/16 
- - - - - 

CPC 48 Instrumentos Financeiros IFRS 9 763/16 
NBC TG 48 

DOU 22/12/16 
- - - - - 

CPC 49 

Contabilização e Relatório Contábil 

de Planos de Benefícios de 

Aposentadoria 

IAS 26 - 
NBC TG 49 

DOU 24/05/18 
- - - - - 

CPC 50 Contratos de seguro IFRS 17 CVM 42 - - - - - - 

CPC 

LIQUIDAÇÂO 
Entidades em Liquidação - CVM 28 - - - - - - 

CPC PME (R1) 

Contabilidade para Pequenas e 

Médias Empresas com Glossário de 

Termos 

IFRS for 

SMEs 
- 

NBC TG 1000 (R1) DOU 

01/11/16 
- - - - - 

(*) Pronunciamento ainda não editado pelo CPC. 

  

http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=45
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=46
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=47
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=48
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=50
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=57
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=56
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=73
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=52
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=53
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=54
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=77
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=75
http://www.cpc.org.br/mostraNoticia.php?id_noticia=699
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=60
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Interpretações 

CPC Descrição IASB 
CVM  

(Deliberação) 

CFC  

(Resolução) 

BACEN/CMN 

(Resolução) 

SUSEP  

(Circular) 

ANEEL  

(Resolução 

Normativa) 

ANTT  

(Resolução) 

ANS  

(Resolução  

Normativa) 

ICPC 01 (R1) Contratos de Concessão IFRIC 12 677/11 ITG 01 - 1.261/09 - - 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

- 

ICPC 02 

Contrato de Construção do Setor 

Imobiliário (revogada a partir de 

01/01/18) 

IFRIC 15 612/09 ITG 02 - 1.266/09 - - 605/14 Manual - - 

ICPC 03 

Aspectos Complementares das 

Operações de Arrendamento Mercantil 

(revogada a partir de 01/01/19) 

IFRIC 4, 

SIC 15 e 

SIC 27 

- 
ITG 03 (R1) - 

DOU 20/12/13 
- - 605/14 Manual - - 

ICPC 06 

Hedge de Investimento Líquido em 

Operação no Exterior (revogada a 

partir de 01/01/18) 

IFRIC 16 616/09 ITG 06 - 1.259/09 - 517/15 605/14 Manual - - 

ICPC 07 Distribuição de Lucros in Natura IFRIC 17 617/15 
ITG 07 (R1) - 

DOU 20/12/13 
- 517/15 605/14 Manual - - 

ICPC 08 (R1) 

Contabilização da Proposta de 

Pagamento de Dividendos 
- 683/12 ITG 08 - 1.398/12 - 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

- 

ICPC 09 (R2) 

Demonstrações Contábeis Individuais, 

Demonstrações Separadas, 

Demonstrações Consolidadas e 

Aplicação do Método de Equivalência 

Patrimonial 

- 729/14 
ITG 09 (R1) - 

DOU 28/11/14 
- 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

- 

ICPC 10 

Interpretação sobre a Aplicação Inicial 

ao Ativo Imobilizado e à Propriedade 

para Investimento dos 

Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 

28, 37 e 43 

- 619/09 ITG 10 - 1.263/09 - 517/15 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

- 

ICPC 11 

Recebimento em Transferência de 

Ativos dos Clientes (revogado a partir 

de 1º/01/2018) 

IFRIC 18 620/09 ITG 11 - 1.264/09 - 517/15 605/14 Manual - - 

ICPC 12 

Mudanças em Passivos por 

Desativação, Restauração e Outros 

Passivos Similares 

IFRIC 1 621/09 ITG 12 - 1.265/09 - 517/15 605/14 Manual - - 

ICPC 13  

Direitos a Participações Decorrentes 

de Fundos de Desativação, 

Restauração e Reabilitação Ambiental 

IFRIC 5 637/10 
ITG 13 (R1) - 

DOU 22/12/2017 
- 517/15 605/14 Manual - - 

ICPC 14 
Cotas de Cooperados em Entidades 

Cooperativas e Instrumentos Similares 
IFRIC 2 717/13 - - - 605/14 Manual - - 

ICPC 15 

Passivos Decorrentes de Participação 

em um Mercado Específico  
IFRIC 6 638/10 ITG 15 - 1.289/10 - - 605/14 Manual - - 

ICPC 16  
Extinção de Passivos Financeiros com 

Instrumentos Patrimoniais 
IFRIC 19 652/10 

ITG 16 (R2) - 

DOU 22/12/2017 
- 517/15 605/14 Manual - - 

ICPC 17 Contratos de Concessão: Evidenciação SIC 29 677/11 ITG 17 - 1.375/11 - - 605/14 Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

- 

ICPC 18 

Custos de Remoção de Estéril 

(Stripping) de Mina de Superfície na 

Fase de Produção 

IFRIC 20 714/13 
ITG 18 - 

DOU 28/11/14 
- - - - - 

ICPC 19 Tributos IFRIC 21 730/14 
ITG 19 - 

DOU 01/12/14 
- - - - - 

ICPC 20 

Limite de Ativo de Benefício Definido, 

Requisitos de Custeio (Funding) 

Mínimo e sua Interação 

IFRIC 14 731/14 
ITG 20 - 

DOU 28/11/14 
- - - - - 

ICPC 21 
Transação em Moeda Estrangeira e 

Adiantamento 
IFRIC 22 786/17 

ITG 21 

DOU 22/12/17 
- - - - - 

ICPC 22 
Incerteza sobre Tratamento de 

Tributos sobre o Lucro 
IFRIC 23 804/18 

ITG 22 

DOU 21/12/18 
- - - - - 

ICPC 23 

Aplicação da Abordagem de 

Atualização Monetária Prevista no CPC 

42 

IFRIC 7 806/18 
ITG 23 

DOU 21/12/18 
- - - - - 

  

http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=61
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=62
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=63
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=66
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=67
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=68
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=69
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=70
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=71
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=72
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=78
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=79
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=81
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Orientações 

CPC Descrição IASB 
CVM  

(Deliberação) 

CFC  

(Resolução) 

BACEN/CMN  

(Resolução) 

SUSEP  

(Circular) 

ANEEL  

(Resolução 

Normativa) 

ANTT  

(Resolução) 

ANS  

(Resolução  

Normativa)  

OCPC 01 (R1) 

Entidades de Incorporação 

Imobiliária 
- 

561/08, alterada 

pela 624/10 
CTG 01 - 1.154/09 - - 

605/14 

Manual 
- - 

OCPC 02 

Esclarecimentos sobre as 

Demonstrações Contábeis de 2008 
- 

Ofício-Circular 

CVM/SNC/SEP 

nº 01/2009 

CTG 02 - 1.157/09 - 

Carta 

DECON 

001/09 

605/14 

Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

- 

OCPC 03 

Instrumentos Financeiros: 

Reconhecimento, Mensuração e 

Evidenciação (CPC 14 (R1)) 

(revogada a partir de 01/01/18) 

- 

Ofício-Circular 

CVM/SNC/SEP 

nº 03/2009 

CTG 03 - 1.199/09 - - 
605/14 

Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

- 

OCPC 04 

Aplicação da Interpretação Técnica 

ICPC 02 às Entidades de 

Incorporação Imobiliária Brasileiras 

- 653/10 CTG 04 - 1.317/10 - - 
605/14 

Manual 
- - 

OCPC 05 Contratos de Concessão - 654/10 CTG 05 - 1.318/10 - - 
605/14 

Manual 

3.847 e 

3.848/12 

Manual 

- 

OCPC 06 

Apresentação de Informações 

Financeiras 

pro Forma 

- 709/13 
CTG 06 - 

DOU 26/06/13 
- - - - - 

OCPC 07 

Evidenciação na Divulgação dos 

Relatórios Contábil- 

-financeiros de Propósito Geral 

- 727/14 
CTG 07 - 

DOU 01/12/14 
- - - - - 

OCPC 08 

Reconhecimento de Determinados 

Ativos e Passivos nos Relatórios 

Contábil-financeiros de Propósito 

Geral das Distribuidoras de Energia 

Elétrica Emitidos de Acordo com as 

Normas Brasileiras e Internacionais 

de Contabilidade 

- 732/14 
CTG 08 - 

DOU 12/12/14 
- - - - - 

OCPC 09 Relato Integrado - 

CVM 14 aprova 

Orientação 

Técnica CPC 09- 

Relato Integrado 

CTG 09 - 

Relato Integrado 
- - - - - 

 

 

http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=13
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=29
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=55
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=80
http://www.cpc.org.br/mostraOrientacao.php?id=82
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Assuntos emergentes  

 



 

Guia de Demonstrações Financeiras – Exercício de 2021 

 

18 Classificação: Público 
 

Environmental, Social, and 
Governance – ESG 
 

Transição, comunicação e responsabilidades da 

administração e do auditor  

 

O tema Environmental, Social and Governance (ESG) – 

ou, no acrônimo em português Ambiente, Social e 

Governança (ASG) – engloba tópicos relacionados à 

gestão de desempenho e aos impactos e 

dependências dos negócios na sociedade e no meio 

ambiente. Questões relacionadas ao clima e ao tema 

ESG evoluem rapidamente devido ao aumento dos 

questionamentos dos investidores às entidades, 

solicitando divulgações transparentes sobre os riscos 

climáticos.  

 
A cultura organizacional e a maturidade das 
organizações no assunto também podem ser 
entendidas como desafios atuais. Adaptar práticas e 
operações para atender aos critérios ambientais, de 
responsabilidade social e governança requer o 
engajamento de toda a liderança. Uma vez que 
diferentes temas são abordados no contexto ESG, é 
preciso criar um alinhamento da organização com o 
público interno e externo (fornecedores, clientes e 
demais partes interessadas) e incorporar a 
sustentabilidade como parte da estratégia da 
empresa para realmente gerar valor. 
 
Com esse contexto em vista, algumas ações podem 
servir como ponto de partida na transição para um 
novo modelo de negócios:  

• Pilar ambiental: otimização do uso de recursos 
naturais, como água e energia; 

• Pilar social: revisão de políticas de relações de 
trabalho, como inclusão e diversidade, e 
aumento do engajamento dos funcionários na 
cultura organizacional; 

• Pilar de governança: garantia de independência 
do conselho de administração e estruturação de 
comitês de auditoria.  

O aumento da maturidade advinda dessas práticas 
permite ações ainda mais complexas – que podem ser 
feitas pelas próprias empresas ou por consultorias 
especializadas – tais como: mapeamento de 
processos para identificação de questões materiais; 
riscos e oportunidades relevantes para o negócio; 
desenho de estratégia, objetivos e metas; 
implementação de indicadores e mensuração de 
impacto. 
 
Outro fator que pode ter impacto no processo é a 
comunicação. As organizações necessitam cada vez 
mais de meios para divulgar as informações relativas 
à sua gestão ESG, para que possam demonstrar ao 
mercado e à sociedade o compromisso com essa 
estratégia. Fornecer conteúdo em uma linguagem 
usual sobre a condução de suas operações, em linha 
com padrões e indicadores de mercado, pode ajudar 
a traduzir os resultados alcançados e possibilitar a 
comparação com outras empresas, 
independentemente de setor. Alguns exemplos de 
divulgação são: relatórios de sustentabilidade e/ou 
ESG; inserção de trechos sobre ESG nos relatórios da 
administração; reportes aos índices de mercado, 
como o Índice de Sustentabilidade Empresarial B3 (ISE 
B3).  
 
A Orientação Técnica do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (OCPC) 9, apresentada em 10 de janeiro de 
2021, discorre sobre a divulgação do Relato 
Integrado, uma abordagem com base em princípios e 
que permite a comparabilidade entre organizações 
afim de obter informações necessárias. Esse 
entendimento refere-se a como a estratégia, a 
governança, o desempenho e as perspectivas da 
organização, no contexto de seu ambiente externo, 
agregam valor a curto, médio e longo prazos. Os 
modelos dessas divulgações podem variar de acordo 
com o público-alvo, não havendo um padrão de 
reporte ideal, já que cada um tem suas características 
e impactos. Cabe à organização avaliar quais se 
adequam melhor às suas necessidades. 

https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/about-deloitte/articles/o-que-e-esg.html
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Considerando a relevância do tema e a demanda por 
informações, a Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) levou para audiência pública, em dezembro de 
2020, a proposta de alteração da Instrução CVM nº 
480. O documento dispõe sobre o registro de 
emissores de valores mobiliários admitidos à 
negociação em mercados regulamentados de valores 
mobiliários. De maneira geral, o objetivo é incluir 
informações sobre aspectos sociais, ambientais e de 
governança corporativa no formulário de referência, 
bem como alinhar a regulamentação brasileira em 
relação aos temas de ESG no mercado, expandindo de 
maneira transparente, para que investidores e 
acionistas minoritários tenham acesso a informações 
mais detalhadas anualmente. A proposta de alteração 
da Instrução CVM nº480, que destaca a divulgação de 
informações relacionadas a ESG no formulário de 
referência, é uma das primeiras iniciativas 
regulatórias nesse formato.  

No formulário de referência vigente, há algumas 
seções sobre governança corporativa e temas 
socioambientais, porém, de maneira simplificada. Em 
vista disso, entre as principais mudanças propostas, 
estão as divulgações dos riscos de fatores sociais, 
ambientais e climáticos, de acordo com as 
particularidades de cada empresa. Adicionalmente, 
será necessário apresentar a posição da organização 
em relação ao Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), considerando especificações 
relevantes em que o negócio está inserido. Outra 
exigência será evidenciar o posicionamento da 
organização em relação à implementação ou não da 
matriz de materialidade. Ademais, as empresas que 
não divulgarem o relatório de sustentabilidade, ou 
que não aderirem aos indicadores de desempenho de 
práticas ESG, terão de explicar no formulário de 
referência tanto a razão de não os apresentar quanto 
a de não adotar os indicadores.  

Além de apresentar uma medida inovadora, ao incluir 
um nível mais detalhado das informações ESG no 
mercado de capitais, a reforma incentivará as 
empresas a se tornarem mais sustentáveis e 
possibilitará que investidores possam tomar decisões 
com base em informações mais transparentes. É 
importante ressaltar que a proposta não impõe ou 
sugere qualquer tipo de prática ESG específica a  ser 
adotada pelas organizações. Dessa maneira, será 
possível utilizar o “pratique ou explique”, com o 
objetivo de fazer considerações sobre as práticas não 
implementadas pela organização. 

A alteração possibilitará também que os investidores 
tenham acesso a um conjunto mínimo e comparável 
de informações ESG adotadas pelas empresas. A 
reforma incentivará as discussões relacionadas às 
questões regulatórias sobre o tema. A CVM, por meio 
do edital de audiência pública SDM Nº 09/20, recebeu 
das empresas comentários e sugestões a serem 
considerados na alteração da Instrução CVM nº 480 – 
o status da audiência, todavia, encontra-se em 
análise. 
 

Responsabilidades da administração  

 

O aumento do interesse dos stakeholders no assunto 

ESG estabelece a avaliação dos seguintes aspectos: o 

potencial impacto do clima e alterações climáticas nos 

negócios; iniciativas específicas das administrações 

relacionadas ao tema, incluindo os possíveis impactos 

nas divulgações nas demonstrações financeiras; e os 

principais julgamentos da administração associados 

ao tema. 

 

Atualmente, as normas brasileiras e internacionais de 

contabilidades (CPC e IFRS) não incluem referências 

explícitas relacionadas aos assuntos climáticos. No 

entanto, quando as alterações relacionadas ao tema 

têm efeito material (direto ou indireto) sobre as 

demonstrações financeiras, a aplicação das normas 

correntes exige que as entidades considerem tais 

mudanças em seus negócios e ambiente operacional.  

 

A IFRS Foundation e o FASB publicaram materiais para 

ilustrar essas considerações (Effects of climate-related 

matters on financial statements e Intersection of 

Environmental, Social, and Governance Matters with 

Financial Accounting Standards). Os materiais não 

introduzem novos requerimentos, mas fornecem 

exemplos sobre o impacto de assuntos ESG em 

normas contábeis atuais e na elaboração de 

demonstrações financeiras, incluindo divulgações (por 

exemplo, impairment, aceleração de depreciação ou 

passivo).   

https://cdn.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf?la=en
https://cdn.ifrs.org/content/dam/ifrs/supporting-implementation/documents/effects-of-climate-related-matters-on-financial-statements.pdf?la=en
https://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1175836268408&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername2=Content-Length&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue2=333644&blobheadervalue1=filename%3DFASB_Staff_ESG_Educational_Paper_FINAL.pdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
https://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1175836268408&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername2=Content-Length&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue2=333644&blobheadervalue1=filename%3DFASB_Staff_ESG_Educational_Paper_FINAL.pdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
https://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1175836268408&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername2=Content-Length&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue2=333644&blobheadervalue1=filename%3DFASB_Staff_ESG_Educational_Paper_FINAL.pdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs
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Responsabilidades do auditor  

 

Ao incluir temas pertinentes ao ESG e impactos 

relacionados ao clima nas demonstrações financeiras, 

os auditores desempenham um papel fundamental no 

fluxo de informações para as tomadas de decisões.  

 

Como parte do entendimento da entidade e dos 

eventos em relação às condições e atividades que 

podem ter efeito significativo sobre os riscos de erros 

materiais, o auditor tem a responsabilidade de avaliar 

as ações e/ou os compromissos da entidade 

relacionados ao ESG ou aos assuntos climáticos, e de 

conferir o entendimento da administração sobre 

assuntos citados. Na realização de acesso ao risco, por 

exemplo, o auditor deve considerar questões 

relacionadas ao clima como possíveis fatores de risco. 

Além disso, como parte da auditoria de estimativas 

contábeis, o profissional deve entender os métodos, 

as premissas, os dados, os processos e os controles 

relevantes utilizados pela administração, que também 

podem ser impactados por questões climáticas. 

 

De acordo com as normas de auditoria, o auditor é 

requerido a ler outras informações (por exemplo, 

Relatório da Administração) em documentos que 

contêm demonstrações financeiras auditadas (por 

exemplo, relatório anual) e verificar se há 

inconsistência entre as informações e as 

demonstrações financeiras, ou entre as informações e 

o conhecimento obtido pela auditoria. Se a segunda 

opção for o caso, é necessário responder 

apropriadamente, comunicando o assunto ao comitê 

de auditoria ou aos responsáveis da governança.
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Desmistificando a transformação digital de Finanças 

Afinal, o que é transformação digital para Finanças? 

Certamente você, CFO ou profissional de finanças, já inseriu como pauta em 

sua agenda o tema de transformação digital, ou já ouviu falar sobre cloud, 

SaaS, PaaS, IaaS, RPA, RCA e IA – termos que nada conversam com as 

expressões do mundo financeiro, mas que prevalecem no âmbito corporativo 

e tecnológico. A seguir, você encontrará um guia prático para desenhar seu 

papel nessa jornada digital e decidir como, quando e por que ingressar nela.  

 

“O constante investimento em 

tecnologia é fundamental para a 

sustentabilidade do negócio – 

68% das empresas investem até 

5% da receita líquida em 

tecnologia.” 

Deloitte CFO Survey 
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Qual o papel de Finanças? 

 

As atividades financeiras não serão 

alteradas exageradamente, mas, 

para que tais mudanças não 

ocorram de maneira inesperada, é 

necessário fazê-las da maneira 

correta desde já. 

Destacamos a seguir quatro funções 

financeiras que sempre existiram e 

sempre existirão, mas que nem 

todos as executam com a aptidão 

necessária. 

Coleta, análise e controle 

de dados 
Trata-se da função mais básica de 

Finanças, desde uma startup à uma 

transnacional, todas as organizações 

necessitam coletar e analisar seus 

dados financeiros. A dúvida é se seu 

time está, de fato, analisando tais 

dados de maneira estratégica. 

Consolidação de dados e 

reporte 
Quem nunca sofreu com uma 

conciliação (ou com a falta dela) e a 

necessidade de atender aos prazos 

de fechamento? É nessa etapa que 

tudo aparece. Será que os processos 

de consolidação e reporte devem 

ser vistos como responsabilidades 

primárias de Finanças? 

Suporte à tomada de 

decisão 
Cada setor e organização têm um 

conjunto de variáveis e diretrizes 

que levam à tomada de decisão. 

Alguns são orientados ao custo, 

outros à margem, e outros ao 

volume. Independente do(s) 

direcionador(es), o quanto a área de 

Finanças é considerada protagonista 

na geração de insights e 

disponibilização de informações 

tempestivas e assertivas? 

Estratégia e investimentos 

Essa etapa é considerada a de maior 

interesse entre os executivos, mas, 

em sua maioria, torna-se esporádica 

e reativa devido a necessidade de 

equilibrar as atividades simultâneas.  

O quanto realmente o seu time está 

focado na agregação de valor ao 

negócio? 

 

O que significa o desafio digital para o CFO? 

 

Entenda o que compõe tal transformação digital 

Apesar de aparentar ser um tema novo, a transformação digital vem sendo discutida desde o anseio pela execução 

de paperless (em tradução livre “sem papel”). Em alguns setores essa prática já acontece, mas, na grande maioria, 

ainda é uma realidade distante.  

A Deloitte avalia três dimensões-chave capazes de transformar as relações de trabalho no futuro. 

 

Work 

 

• Os novos modelos de negócio e de canais tendem a proliferar as informações financeiras pela organização, exigindo uma resposta da área de 
maneira mais rápida, íntegra e sem quebras. 

• Com o aumento do volume de transações, as atividades manuais serão ainda mais sensíveis à organização. Se essa é a sua dificuldade, algumas 
opções de automação podem ajudar, como Robotic Process Automation (RPA) e Robotic Cognitive Automation (RCA). 

• O maior volume de informações exigirá uma melhoria na estruturação dos dados, a proliferação de sistemas ou bases trará complicações à 
performance da área. Se essa é sua dificuldade, algumas opções sobre como ERP transformation, master data management e data lake podem 
ajudar. 

• O crescimento da operação e a necessidade de investimento em TI levarão à escolha entre consumir ou ativar serviços. Soluções como IaaS 
(Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service) e Cloud podem apoiar a escalar e modernizar a operação, 
equilibrando os benefícios com as necessidades de investimentos iniciais. 
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Qual o tamanho do seu déficit de geração de valor? 

 

Ao entender que as mudanças estão na capacidade de entrega e não no papel de Finanças, é 

hora de falar sobre o déficit de geração de valor  

Não existe uma única solução ou um único problema, é necessário identificar os pontos de melhoria de cada situação 

a fim de buscar a melhor combinação de componentes capazes de impulsionar sua transformação. 

 

Workforce 

 

• É preciso desenvolver novas competências para que o seu time possa usufruir das automações e analisar os dados recolhidos. 

• Análises e criação de modelos financeiros e estatísticos mais sofisticados evidenciarão a necessidade das novas competências citadas no item acima. 

• Se sua dificuldade for na dimensão de “workforce”, soluções como advanced analytics, computação cognitiva e inteligência artificial podem 
ajudar. 

 

 

Workplace 

 

• O trabalho remoto foi impulsionado e amadurecido pela pandemia da Covid-19. 

• O distanciamento social exigiu maior conectividade e colaboração entre as equipes, pois a falta de clareza nas prioridades ou o desalinhamento 
entre estratégia e execução podem impactar os resultados de curto prazo. 

• Tecnologias podem ajudar a reduzir a distância citada acima e aumentar a eficiência e colaboração. 

• Para entender mais sobre a dimensão de “workplace”, soluções como process mining, workflows e ferramentas de colaboração podem fazer a 
diferença. 
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Uma jornada de valor agregado 

E essa jornada exige escolhas 

Por mais conectiva que a tecnologia possa ser, ajustar as funções financeiras para reduzir o gap de geração de valor 

agregado custará investimento financeiro e humano. É inviável fazer essa jornada sem escolher o que e quando 

mudar, por isso, é necessário ter um norte definido, lembrando que as mudanças efetivas ocorrem em etapas bem 

estruturadas, sequenciadas e gerenciadas. 

Dica: Entenda e trabalhe na causa raiz, reconstruindo suas bases de sustentação, revisitando e redefinindo seu 

modelo de finanças. Ao final poderá atender e evoluir junto com o negócio.  

É hora de tomar decisões em tempo real! 

Transformação passo a passo 

 

Extraia valor passo a passo dessa jornada 

Todas as etapas dessa jornada podem entregar valor ao negócio, por isso, 

entenda o propósito de cada mudança, encontre seu ritmo e execute a 

jornada gradualmente. Pular etapas pode queimar investimentos e 

credibilidade. 

 

(1) 
Não exaustivo 

Data lake 
Sistemas integrados 

Automações 
Process mining 

Aplicativos em nuvem 
Infra como Serviço (IaaS) 
Plataforma como Serviço 

(PaaS) 
Software como Serviço 

(SaaS) 

Big data 
Análises avançadas 

Computação cognitiva 
Inteligência artificial 

Novas análises 
Novas atividades 

Novos perfis 

Escalabilidade 
Segurança 
Velocidade 

Flexibilidade 

Colaboração 
Conectividade 

Comparabilidade 

O que a transformação digital  

em Finanças lhe oferece? 
(1)

 

O que você já faz hoje? Como agregar valor? Quais serão seus desafios? 

Déficit de valor agregado    

Reduzir/eliminar 
transações manuais e 

coletar um maior 
volume de dados 

íntegros 

Reduzir a latência de 
tempo para captura, 

processamento  
e disponibilização das 

informações 

Garantir a 
rastreabilidade dos 

investimentos e 
monitoramento da 

operação em tempo 
real 

Coleta, análise e 
controle de 

dados 

Consolidação de 
dados e reporte 

Suporte à 
tomada de 

decisão 

Estratégia e 
investimento 
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Nossa abordagem 

 

Finance startup 

Transformar a área de Finanças como primeiro passo permitirá transformar o negócio de maneira mais controlada e 

potencialmente menos arriscada, sem exigir que o restante da empresa participe imediatamente da jornada. 

É uma abordagem ininterrupta da transformação digital

O foco deve ser em soluções que possam levar o negócio 

mais longe em um menor período. Esse processo trata de 

acelerar ao máximo o trabalho inicial, para que seja 

possível obter a mesma quantidade de valor de meses anteriores. 
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A mudança ocorre em pequenos passos 
 

Fundação de finanças 

Alinhe a estrutura financeira e a 

governança de seu master data às 

necessidades atuais do setor, criando 

uma estrutura flexível e evolutiva para 

acompanhar e responder às mudanças 

futuras. 

Modelo operacional futuro (TOM) 

O target operating model permite o 

realinhamento de suas competências 

aos desafios da organização, 

proporcionando uma visão clara sobre o 

caminho a ser trilhado e as prioridades a 

serem endereçadas. 

Mineração de processos 

Ao utilizar informações para entender os 

processos e como os sistemas se 

interagem, possibilita que as operações 

sejam mais eficazes e mais eficientes. O 

process mining (mineração de 

processos) une informações aos 

cenários de prática líderes do setor, 

mostrando suas opções personalizadas 

para transformar a organização, suas 

oportunidades e suas prioridades 

estratégicas. 

 

Otimização de processos ponta-a-ponta 

A otimização de processos de ponta a 

ponta possibilita melhorias em todo o 

ciclo financeiro, proporcionando dados 

mais íntegros e informações mais 

precisas para a tomada de decisão. 

Implementação de centro de serviços 

A implementação de Centro de Serviços 

Compartilhados foca no desenho de 

modelos operacionais mais modernos, 

possibilitando que as empresas se 

concentrem em suas competências 

estratégicas. 

Orçamento base zero (OBZ) 

Essa abordagem evita vícios no ciclo de 

orçamento, auxiliando nas operações e 

custos, e aproveitando as oportunidades 

atuais do mercado. 

 

Modelos e otimização de custos 

Crie mecanismos e estruturas para 

identificar as oportunidades e capturar 

os benefícios de forma sustentável e 

transformacional. 

Finanças analíticas 

Utilize os dados já disponíveis para 

embasar as decisões de negócio, criando 

uma jornada evolutiva que permita que 

a entrega de análises seja auto 

gerenciada por seus pares. 

Eficiência de financial planning and 

analysis (FP&A) 

Reduza os ciclos e aumente a 

visibilidade e assertividade do negócio 

ao identificar oportunidades de ganho 

rápido. 

Jornada – Finanças digital 

Desenvolva seu objetivo, encontre seu 

ritmo e entregue valor. Uma área 

financeira mais digital possibilita 

melhores decisões de negócio, maior 

flexibilidade e competitividade.

 

 

 

Autores:  

Renata Muramoto – Sócia-líder da área de Consultoria Empresarial da Deloitte 

Caroline Yokomizo – Sócia da área de Consultoria Empresarial da Deloitte 

Cláudio Paixão – Sócio área de Consultoria Empresarial da Deloitte 

José Bechara – Diretor da área de Consultoria Empresarial da Deloitte 
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O guia do CFO para o SAP S/4HANA 
Um pequeno teste para você começar 
O que você conhece sobre o SAP S/4HANA? 

I. S/4, o quê? 
 

II. Meu time e a SAP estão me dizendo que precisamos do S/4, 
mas ninguém fundamentou o porquê disso. 

 

III. Precisamos disso porque não podemos confiar em nossos 
sistemas atuais, dados e processos. Alguma coisa precisa 
mudar. 

 

IV. Precisamos dele. Estamos lutando para integrar aquisições e 
abrir novos negócios. 

 

V. Precisamos dele. Estamos tomando muitas decisões imediatas 
e com fatos limitados. 

 

 

VI. Precisamos dele. As soluções atuais nos impedem de avançar, 
precisamos adotar novos modelos de negócios e nos mover 
rapidamente. 

 

VII. Nossa última grande implementação foi dolorosa. Não 
estamos prontos para passar por isso novamente. 

 

VIII. Vamos aguardar. O SAP funciona bem como está e não 
acreditamos que o prazo final de 2027 da SAP se manterá. 

 

IX. Que prazo de 2027? 
 

Não importa qual foi a alternativa selecionada, o SAP S/4HANA é 

uma aposta segura para você e sua equipe de Finanças.   
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Primeiros passos 

Um rápido resumo sobre o 

SAP S/4HANA Finance solution, 

certificando que seus times de 

liderança financeira e de TI sabem o 

que ele significa 

O que é SAP HANA®? 

SAP HANA é uma marca da SAP de 

computação in-memory, uma 

tecnologia que lida com um conjunto de 

dados massivos sem exigir muito 

esforço. A SAP lançou o SAP S/4HANA 

em 2015 e planeja parar de oferecer 

suporte às versões antigas de ERP em 

31 de dezembro de 2027. A companhia 

relata que mais de 12 mil clientes já se 

comprometeram com o SAP S/4HANA. 

Por que o SAP S/4HANA é melhor do 
que o “antigo” SAP? 

Os tradicionais sistemas ERP são 

otimizados para processamento de 

transações, com armazenamento de 

dados em várias tabelas diferentes. O 

SAP S/4HANA utiliza seu Universal 

Journal para armazenar todos os 

detalhes das transações financeiras em 

uma única tabela, resultando em 

disponibilidade e acesso a todos esses 

dados com latência quase zero. O novo 

sistema também traz um modelo de 

dados simplificado que permite gravar 

uma vez, usar várias vezes e criar uma 

única fonte de verdade. Portanto, 

analytics e insights que eram 

historicamente inviáveis ou consumiam 

muito tempo, agora podem ser 

processados rapidamente. 

O que é possível fazer com SAP 
S/4HANA? 

O SAP S/4HANA permite mais 

velocidade e melhores insights em 

quase todas as áreas de finanças. É uma 

plataforma para análises em tempo 

real, eliminando a espera por relatórios 

de sistemas separados, trabalhos em 

lotes e longos períodos de 

processamento. Com o SAP S/4HANA 

Group Reporting, é possível uma 

consolidação estatutária (por empresas) 

em que relatórios financeiros são 

executados sem esforço, aproveitando 

os dados da razão contábil de forma 

que as consolidações e os relatórios 

financeiros sejam mais rápidos, 

transparentes e mais eficientes. A 

definição antecipada de um roadmap de 

transformação digital, direcionada por 

funcionalidades priorizadas que 

agregam valor aos negócios, pode 

ajudar a lidar de maneira positiva tanto 

com os custos, quanto com os riscos. 

Como as empresas estão usando o SAP 
S/4HANA? 

O processamento in-memory torna 

possível armazenar e acessar um maior 

leque e volume de dados de diversas 

áreas, como supply chain, pessoal, 

vendas, distribuição, compras etc. 

Devido ao caráter fundamental do dado 

financeiro, em função de suportar o 

negócio e atingir metas, muitas 

organizações adotam primeiro ao SAP 

S/4HANA Central Finance, uma solução 

capaz de gerenciar o sistema de 

registros financeiros. Por esse motivo, 

os CFOs frequentemente defendem a 

mudança de plataforma. 
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Entenda os termos SAP 

    

SAP HANA Universal Journal SAP Fiori® SAP Central Finance 

Nos sistemas 
tradicionais, o dado é 
colocado em bancos de 
dados que funcionam 
como depósitos 
compartimentados, 
acessar esses dados é 
difícil e leva tempo. Com 
SAP HANA, os dados são 
armazenados in-memory 
e podem ser acessados 
instantaneamente. 

Fornece a base de um 
sistema contábil 
integrado, no qual os 
dados da contabilidade 
financeira e da 
contabilidade gerencial 
são registrados em um 
único plano de contas. 
O conceito do Universal 
Journal da SAP facilita a 
sincronização de todos 
os dados financeiros e 
os armazena em um 
único local, 
automatizando a 
reconciliação entre a 
contabilidade financeira 
e gerencial. 

Entrega uma experiência 
intuitiva ao usuário, com 
base em funções de 
negócio considerando 
todas as áreas, tarefas e 
dispositivos. A tecnologia 
SAP Fiori apresenta 
informações financeiras 
que são lógicas, 
acessíveis e visualizadas 
de uma maneira que 
suporta a melhoria de 
desempenho do negócio, 
permitindo que os 
usuários realizem 
transações e reportem 
tudo por meio de uma 
aplicação, simplificando 
sua experiência. 

Também conhecido 
como CFIN, essa parte 
do SAP S/4HANA é capaz 
de receber informações 
financeiras de qualquer 
ERP — SAP ou “não 
SAP“ — para dentro da 
tabela SAP S/4HANA 
com um formato de 
dados comum. A 
harmonização do 
conjunto dos dados 
financeiros frequentes é 
o primeiro passo na 
jornada de 
transformação digital de 
finanças. 

Você está pronto para essa mudança? 

Provavelmente não serão todas as empresas que migrarão para o SAP S/4HANA, mas esse é um 

momento decisivo para os clientes SAP. Entre as organizações fiéis, existem quatro fatores que 

podem delinear suas decisões. 

O risco competitivo 

Empresas que já mudaram para o SAP S/4HANA 

receberão os benefícios em breve e eles podem ser 

substanciais. Além disso, o SAP deixará de suportar as 

versões antigas no final de 2027 e, à medida que a data 

se aproxima, espera-se uma competitividade maior por 

recursos especialistas para implementação. 

O nível de crescimento e previsão das empresas quanto 

à complexidade dos negócios 

Se o futuro do seu negócio inclui mais aquisições, 

desinvestimentos e evolução dos modelos operacionais, 

SAP S/4HANA pode tornar sua jornada mais fácil. 

 

A qualidade da instalação do sistema do atual e das 

integrações com outros sistemas corporativos 

Empresas que tem seu SAP em ordem, integrada a seus 

demais sistemas corporativos, talvez não sintam a 

pressão imediata para embarcar no trem do SAP 

S/4HANA. 

A qualidade dos dados  

Muitas empresas ainda estão lutando para ter seus 

dados unificados e, para aquelas com múltiplos sistemas, 

o S/4HANA é uma oportunidade de trazer toda a 

organização para um alinhamento financeiro suportado 

por um conjunto de processos simplificados. 
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SAP S/4HANA: Opções de implantação 

SAPinsider afirma que pouco mais da metade dos clientes SAP planejam investimentos em SAP 

S/4HANA, optando por uma nova implementação ou conversão do sistema 

Nova implementação 

Aqueles que optam por uma nova 

implementação desejam eliminar 

programas customizados, abandonar 

práticas não efetivas, e convergir 

para processos standards 

suportados pelas melhores práticas. 

Para organizações que 

implementaram o SAP quando ainda 

tinham um modelo de negócios 

simples, menor concorrência e uma 

base de clientes menos exigentes, 

essa nova abordagem permite a 

remodelação da operação para 

apoiar o crescimento e a 

produtividade da organização, 

permitindo reiniciar e manter o ERP 

limpo. 

Conversão do sistema 

Aqueles que escolhem a conversão 

do sistema desejam preservar um 

ambiente customizado e possuem 

modelos de negócio ainda não 

complexos. Eles veem essa 

conversão como um caminho de 

custo mais baixo e que pode exigir 

menor gerenciamento de mudanças. 

Essa abordagem é frequentemente 

utilizada por empresas que 

completaram uma implementação 

SAP dentro dos últimos sete anos, 

elas não precisam transformar, mas 

precisarão tomar proveito da 

plataforma digital do SAP S/4HANA. 

 

SAP Central Finance 

Para muitos clientes SAP, uma nova 

implementação ou migração de 

conversão do sistema pode ser 

combinada com uma terceira opção 

de implementação: alavancar para o 

SAP Central Finance. O SAP Central 

Finance permite às empresas 

implantarem uma única instância do 

SAP S/4HANA Finance e integrar 

alguns ou todos os processos 

financeiros e operacionais a ela. 

Com o SAP Central Finance, a versão 

atual do ERP SAP ou qualquer outro 

sistema financeiro que não seja SAP, 

não precisarão serem convertidos e 

podem permanecer em seus 

próprios ambientes. 
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SAP Central Finance 

    

Trampolim Serviços Centralizados Ponte de integração Acelerador 

Central Finance é 
frequentemente utilizado 
como um primeiro passo, 
considerado como um 
mecanismo para iniciar 
uma implantação mais 
ampla de ERP, e que 
permite que as unidades 
de negócio transacionem 
os sistemas legados sem 
interrupções durante a 
implementação. 
 

Central Finance permite 
a entrega centralizada de 
modelos de serviços 
dentro de um único 
sistema e com um 
modelo de informação 
comum, agregando valor 
por meio do centro de 
serviços compartilhados. 
O Central Finance 
fornece uma plataforma 
de inovação suportada 
pelas novas 
funcionalidades do SAP 
S/4HANA e construída 
com as tecnologias de 
machine learning e 
cognitive analytics.  

Central Finance é 
frequentemente visto 
como um hub capaz de 
reunir dados em um 
modelo comum de 
informações geradas por 
meio de múltiplos ERP. 
Esse hub fornece às 
empresas visibilidade dos 
dados das transações em 
vez de ocultá-los em um 
sumário agregado de 
tabela ou juntá-los em um 
formato completamente 
diferente. 
 

Central Finance permite 
que as empresas 
continuem a operar e 
realizar transações nos 
sistemas legados, 
atuando como um hub 
capaz de acelerar a 
integração ou a 
separação da fusão.  

 

SAP Central Finance e as lições aprendidas 

 Alinhamento dos dados 
principais ainda é necessário 

Encontrar a relação apropriada 

dentre os dados e construir um 

entendimento pode levar tempo, 

mas é um passo crítico para o 

sucesso da implementação. A 

padronização, limpeza, e 

transformação dos dados é um pré-

requisito para uma transformação 

efetiva. 

 O suporte dos executivos é 
crítico 

A liderança visível dos executivos 

ajuda a superar os momentos 

desafiadores do projeto. 

 Definir e comunicar a trajetória 

Ter clareza sobre quais processos 

continuarão nos sistemas legados 

versus os que migrarão para o 

Central Finance é algo crítico. É 

necessário identificar 

antecipadamente as particularidades 

dos processos legados para que seja 

possível definir o roadmap da 

transformação e priorizar o roll out 

das prioridades dos negócios 

prioritários. 

 Checar a compatibilidade dos 
sistemas legados com SAP S/4HANA 

Confirme quais versões (incluindo as 

últimas correções) são usadas nos 

ERP para prevenir incertezas em 

relação à capacidade de transferir os 

dados. 

 Central Finance não é a solução 
simples para situações complexas 
dos dados financeiros 

Há limitações em relação a quais 

dados a Central Finance é capaz de 

suportar, por isso, é necessário atuar 

de forma diligente no que é crítico 

para sua funcionalidade. 

 Foco no valor e no resultado 

Entenda as oportunidades que a 

Central Finance e SAP S/4HANA 

trarão para sua organização ao 

rastrear a jornada da transformação.
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Tornando SAP S/4HANA real 

 

Confira quatro exemplos de SAP S/4HANA em ação 

Objetivo: 

Aliviar o desconforto e 
melhorar a visibilidade 

Objetivo: 

Preparar para o 
crescimento 

Objetivo: 

Ativar a parceria com o 
negócio 

Objetivo: 

Suportar novos negócios 

Uma empresa global de 
óleo e gás tinha 

múltiplas plataformas de ERP, 
cada uma com um diferente 
plano de contas e estruturas de 
dados. Obter uma métrica simples 
da empresa exigia cálculos 
manuais e demorados e 
propensos a erros. 

Um varejista dono de 
diversos negócios, com 
diferentes livros-razão, 

teve seu SAP desatualizado e 
Peoplesoft ERP. O reporte era 
feito quase que inteiramente de 
forma manual. 

Uma seguradora tinha 
completado a integração 

dos seus processos financeiros no 
SAP S/4HANA em seu data center. 
Estavam ansiosos para utilizar a 
função analytics a fim de ganhar 
insights operacionais e reduzir os 
custos com sinistros e subscrição. 

Uma líder fabricante de 
bebidas teve uma história 

de crescimento por meio de 
aquisições, com planos para 
continuar diversificando. A 
empresa percebeu que a 
estratégia de crescimento poderia 
não se sustentar com as demoras 
e os sistemas propensos a erros. 

SAP S/4HANA em ação 
 

O time de projetos implementou 
SAP S/4HANA com foco na 
prioridade de obter relatórios 
financeiros precisos, flexíveis e 
em tempo real. Central Finance 
foi utilizado para receber os 
dados transacionas de múltiplos 
ERP e mapeá-los de acordo com o 
novo plano de contas, criando 
uma única visão corporativa de 
finanças, clientes, fornecedores 
etc. 

SAP S/4HANA em ação 
 

Essa empresa implementou SAP 
S/4HANA em seu data center.  
Utilizando o Central Finance foi 
possível mapear as razões do SAP 
e Peoplesoft. Em menos de um 
ano, a organização consolidou 
todas as transações das unidades 
de negócios em um único lugar, 
com toda a granularidade das 
transações originais. 

SAP S/4HANA em ação 
 

A empresa colocou os sinistros na 
plataforma de dados do SAP 
S/4HANA, permitindo que os 
subscritores vissem em tempo 
real as tendências, e que fosse 
possível melhorar as operações e 
negociação dos contratos. Os 
usuários do negócio tiveram 
acesso a uma plataforma de 
analytics intuitiva e de fácil uso, 
que ajudou a reduzir o custo com 
sinistros e melhorar a precisão 
das subscrições. 

SAP S/4HANA em ação 
 

A empresa redesenhou seus 
processos financeiros e analíticos, 
adaptando-os ao SAP standard, e 
implantou SAP S/4HANA usando 
uma nova abordagem de 
implementação. Essa abordagem 
trouxe uma melhor visibilidade de 
direcionadores de custo e receita, 
reduziu entradas contábeis 
manuais, e permitiu analytics e 
modeling em tempo real. 
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O que você pode fazer agora 

Algumas empresas implementam o SAP S/4HANA a fim de solucionar desafios causados pela complexidade 

operacional. Outras o veem como uma transformação no negócio e uma oportunidade para impactar de forma mais 

abrangente a tomada de decisão.  A definição do escopo irá direcionar os resultados e, independente do caminho 

escolhido, é necessário que a liderança esteja alinhada e comprometida. 

① Comece construindo um business 
case 

② Planejar com antecedência ③ Mantenha o foco ④ Conheça as suas opções 

SAP S/4HANA é uma excelente solução 
para muitos desafios financeiros, mas um 
business case baseado somente em 
redução de custo talvez não seja 
suficiente. Faça a pergunta: o que é 
possível com o potencial do serviço? 
Como seria possível o SAP S/4HANA 
melhorar a parceria com o negócio? 
Como as inovações disponibilizadas 
(automação, robôs, machine learning, 
advanced analytics) poderiam ser 
aplicadas?  
É necessário demonstrar os ganhos além 
de Finanças, contemplando todos os 
beneficiados pela solução. 

A implementação e o processo de 
configuração do SAP S/4HANA são 
complexos e demorados, e você 
necessitará de um especialista com 
conhecimento em integração – que 
talvez você tenha que contratar. Tão 
logo 2027 se aproxima, as melhores 
pessoas serão altamente demandadas. 

SAP S/4HANA é desenhado para suportar 
relatórios financeiros e gerenciais de 
forma integrada, enquanto também 
suporta relatórios operacionais, como 
por exemplo, o acompanhamento de 
mídia sociais ou sensor de dados do IoT. 
Mas lembre-se: o armazenamento de 
dados massivos não-transacionais pode 
ser custoso e algumas empresas estão 
utilizando outros sistemas para 
armazenar esse tipo de relatório 
operacional, viabilizando a performance 
do sistema SAP S/4HANA para situações 
em que realmente é necessário. 

Grandes clientes corporativos tendem a 
utilizar seus próprios data centers para 
implementação do SAP S/4HANA, uma 
abordagem que permite a utilização da 
infraestrutura existente enquanto 
mantém a opção para uma migração nas 
nuvens para o futuro. Por outro lado, 
uma implantação direto in-cloud 
poderia permitir uma implementação 
mais rápida. O SAP S/4HANA foi 
desenvolvido para um ambiente on-
premise, com aplicação licenciada em 
2015. Em 2017, SAP lançou uma versão 
cloud, com as mesmas capacidades da 
versão on-premise, em que o 
gerenciamento e a entrega são 
realizadas pela SAP, e paga por 
assinatura. 
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IFRS 17 hot topics 

Os cenários de debate técnico e discussões das práticas de implementação da IFRS 17 são considerados complexos. 
Áreas de alto teor de julgamento profissional possuem abordagens de diferentes metodologias contábeis e 
atuariais, além dos desafios de infraestrutura de tecnologia e gestão de dados. 

 
 

Com a emissão da IFRS 4, em 2004, o International 

Accounting Standards Board (IASB) levantou 

preocupações e requerimentos diferenciados para o 

mercado segurador. Essa norma, porém, foi emitida com 

o intuito de ser transitória e preparar o mercado para a 

IFRS 17.  
 

De forma simplificada, a IFRS 4 permitia que as entidades 

adotassem uma grande variedade de práticas contábeis, 

refletindo os requisitos de contabilidade nacionais e suas 

variações. As diferenças no tratamento contábil de 

jurisdições e de produtos dificultaram para os 

investidores e analistas a compreensão e comparação 

dos resultados das seguradoras. 
 

A IFRS 17 reflete a visão do Conselho em relação ao 

contrato de seguro, em que podem combinar as 

características de um instrumento financeiro com as de 

um contrato de serviço – para esses casos foi 

desenvolvido um modelo específico, o Variable Fee 

Approach (VFA). Além disso, muitos desses contratos 

geram fluxos de caixa com variabilidade substancial 

durante um período longo, sendo elaborado o modelo 

geral de mensuração ou Building Block Approach (BBA). 
 

Entenda os principais aspectos técnicos que diferenciam 

os três modelos propostos pela IFRS 17, assim como os 

desafios práticos do mercado para sua implementação. 

I - Aspectos práticos, testes e análises quantitativas e 

qualitativas  

Building Block Approach (BBA) vs Premium Allocation 

Approach (PAA) Analysis 
A utilização do modelo simplificado (PAA) requer uma 

série de testes quantitativos e qualitativos de 

elegibilidade para a aplicação desse modelo. 

De um ponto de vista técnico, a grande diferença entre o 

modelo geral (Building Block Approach – BBA) e a 

metodologia contábil anterior, é a sua construção por 

meio de blocos de mensuração e a margem de 

rentabilidade destacada, a Margem Contratual de 

Serviço (CSM). Existem três grandes blocos distintos: Um 

de fluxo de caixa de cumprimento, um de desconto a 

valor presente e um do ajuste de risco.  
 

O modelo simplificado (Premium Allocation Approach – 

PAA) traz maior proximidade aos modelos já conhecidos 

do mercado segurador, mas a sua forma de 

contabilização não é exatamente igual aos modelos 

anteriores que vinham sendo aplicados pelas 

companhias. Conforme requerimentos da norma, as 

empresas não são obrigadas a utilizá-lo, mas existe a 

preferência em sua elegibilidade, pois ele reduz a 

complexidade de implementação de um ponto de vista 

operacional, atuarial, contábil e na implementação do 

subledger, ou motores de cálculo da IFRS 17. 

  



Guia de Demonstrações Financeiras – Exercício de 2021 

35 Classificação: Público 
 

Testes de elegibilidade entre BBA e PAA 

A norma traz uma isenção automática para contratos 

com o período de cobertura de até um ano. Para 

contratos em que não é possível aplicar tal isenção, é 

necessário a comprovação de uma aproximação razoável 

de resultado dos modelos, no caso entre as coberturas 

remanescentes – Liability for Remaining Coverage (LRC).  

A norma não inclui guias quantitativos, porém, é possível 

observar que, ao comparar o comportamento das 

receitas, das despesas e do que seria a fotografia das 

reservas entre as opções de modelo geral e simplificado, 

as seguradoras investem em análises de materialidade e 

de impacto nas reservas – e a Deloitte possui 

ferramentas próprias que suportam tais análises 

comparativas para fins de comparação entre resultados e 

reservas calculados segundo os dois modelos contábeis 

(BBA ou PAA). 

 

Variable Fee Approach (VFA) 

 

A utilização do Variable Fee Approach (VFA) é uma 

questão de escopo, não de escolha de política contábil. 

Esses contratos trazem retornos financeiros para os 

segurados e, por isso, são chamados de contrato de 

participação direta ou de retorno sobre um item 

subjacente. Fora do Brasil, existem contratos 

sofisticados, em que os segurados têm retornos sobre 

ativos e sobre investimentos em uma entidade ou 

portfolios de ativos, por exemplo, que podem cair sob 

esse modelo contábil mais complexo.  

 

A norma exige que para a aplicação do VFA o portfólio 

deve, necessariamente, atender a três critérios:  

 

Critério 01: O contrato deve especificar a participação do 

segurado em um conjunto definido de itens subjacentes, 

o qual gere impacto sobre os fluxos de caixa e, 

consequentemente, retorno sobre o Best Estimated 

Liabilities (BEL). 

 

Critério 02: O IASB desenvolveu um mecanismo baseado 

em regras de antiabuso, de forma que o segurado deve 

ter uma participação substancial dos retornos dos itens 

subjacentes. No Brasil, já se exige das seguradoras a 

marcação dos ativos de investimento que são 

garantidores das reservas técnicas dos contratos de 

seguro, sendo um bom ponto de partida para tal análise. 

 

Critério 03: Em última instância, os retornos devem ser 

pagos diretamente ao segurado. No caso do Brasil, 

existem contratos de previdência em que o percentual 

de excedente financeiro que é retornado ao segurado é 

claramente definido. 

Ao longo do debate da norma, alguns papéis de 

discussão foram publicados contendo os debates quanto 

ao percentual dos retornos substanciais que devem ser 

revertidos aos segurados. Entretanto, o IASB preferiu 

não incluir um guia quantitativo claro sobre esse 

percentual, cabendo julgamento de cada empresa 

durante o processo de classificação. As empresas ao 

redor do mundo, inclusive na Europa e Ásia, começaram 

a fazer as primeiras implementações, iniciaram o 

desenvolvimento de guias quantitativos internos a fim de 

consolidar e firmar, em política contábil, a quantidade de 

retorno necessária para que um contrato pudesse ser 

classificado no modelo VFA.   

 

Na prática, a norma solicita que esses testes sejam 

realizados no início dos grupos, quando eles nascem – 

realizando o teste dessa forma, elimina-se a compulsão 

econômica (ideia de que o retorno pode ser maior ou 

menor, dependendo da volatilidade do mercado). Por 

lidar com risco financeiro, desencadeiam-se diversos 

cenários e resultados para esse teste, sendo necessário a 

aplicação de técnicas atuariais mais complexas que são 

capazes de consolidar essas informações dentro das 

documentações.   

Risk Adjustment (RA) 

No ajuste de risco, a norma utilizou algumas 

metodologias e conceitos da Solvência 2 como forma de 

acelerador, mas, na prática, ficou à critério das 

seguradoras o desenvolvimento e a escolha da 

metodologia a ser utilizada – o que deve ser feito por 

meio de análises sobre as características dos portfólios 

definidos e as características dos contratos.  

 

https://www2.deloitte.com/br/pt/pages/financial-services/solutions/solvencia-II.html
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Nas empresas existem diversas dúvidas em relação ao 

que gera maior ou menor ajuste de risco, pois, o bloco 

de estimativa de fluxo de caixa, é determinado sem viés, 

ou seja, através da melhor estimativa dos fluxos de 

cumprimento.  

A norma requer que o ajuste de risco seja mensurado a 

fim de trazer compensação ao prêmio de risco que seria 

aceito pelo mercado para aceitar as obrigações 

estipuladas em contrato. Esse ajuste é revertido em 

receita da operação de seguros dentro da IFRS 17.  

Ainda segundo a norma, o ajuste de risco para risco 

financeiro mede a compensação que entidade requer 

para que o resultado seja indiferente entre as 

alternativas a seguir: 

a) Uma gama de possíveis resultados decorrentes de 

um risco não financeiro;  

b) Geração de fluxo de caixas fixos com o mesmo 

valor presente esperado dos contratos de seguro. 

Em resumo, é a partir da medida de risco que a 

empresa vai equalizar essa seguinte equação: uma 

gama de resultados dentro um valor esperado. A 

norma define que na divulgação do ajuste de risco 

também é necessário a divulgação do intervalo de 

confiança em que o modelo escolhido se embasa.   

 

O apetite ao risco deve levar em consideração o estudo 

de diferentes abordagens e resultados para essa 

definição. Ao passo em que a companhia decide 

determinar um fator de risco, a métrica das 

metodologias de modelagem e estimação desses 

fatores são essenciais; a abordagem estocástica, por 

exemplo, é muito utilizada, mas não é obrigatória. 

Deve-se testar várias alternativas e distribuições até 

alcançar um modelo final consistente. 

 

 

 

 

 

 

 

II - Perspectivas do mercado, visão sobre aspectos 

atuariais e contábeis dos profissionais de empresas de 

seguros  

 

Principais desafios na implementação do subledger 

com os motores de cálculo da IFRS 17 

 

Para as seguradoras que possuem a exigência de 

reportar para suas matrizes fora do país, o prazo para 

conclusão do processo de implementação está 

próximo. Os projetos de implementação têm um alto 

grau de complexidade e custos relevantes investidos 

em consultoria técnica, auditoria, compra da solução 

de T.I., time de implantação, e toda a equipe técnica 

interna alocada especificamente para o projeto. Além 

disso, o tempo para implantação do projeto é grande.  

 

Por isso, é importante desenhar times 

multidisciplinares, com conhecimento profundo da 

norma e disponibilidade integral para o projeto. 

Ademais, é fundamental a existência de um 

patrocinador para o projeto na alta administração da 

empresa – quanto mais alto for o nível do patrocinador, 

melhor. 

A escolha da ferramenta deve atender a todos os 

requerimentos de negócio, ser, desejavelmente, 

amigável, intuitiva em sua utilização e robusta em 

termos de capacidade de processamento e governança 

de dados, pois, a volumetria destes é grande. Em 

relação ao volume dos dados, além de todos os 

transacionais de sistemas legados, existe os inputs das 

projeções atuariais de fluxo de caixa, que possuem uma 

granularidade maior do que o usual. É fundamental a 

criação de mecanismos de validação, todos os 

lançamentos que são gerados pelos seus sistemas 

devem ser mapeados. 
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Principais desafios para a parte atuarial: qual a sua 

visão de pós implementação e sinergias 

 

Existem dois principais desafios para a parte atuarial: a 

modelagem dos fluxos de cumprimento de acordo com 

as definições de portfólios, e governança de dados e 

dos processos relativos à modelagem.  

Sobre o primeiro desafio, é importante aproveitar as 

modelagens existentes como aceleradores do projeto 

(por exemplo, trabalhos de Solvência 2 e Testes de 

Adequação de Passivo (TAP)), mas, ainda assim, é 

necessário atender aos requerimentos da IFRS 17. A 

exigência de granularidade de cálculo é muito mais 

aprofundada, pois o cálculo por safra/cohorte requer 

um nível de detalhamento que vai além do requerido 

na Solvência 2. 

O plano de custeio da seguradora também deve ser 

extremamente acurado, sendo bem definidos os custos 

atribuíveis e não atribuíveis por portfólio.  

Para modelagem apropriada é fundamental a 

realização de diversos estudos robustos de premissas 

atuariais realistas, pois, as diferenças entre o que for 

previsto e o que de fato for incorrido nos modelos, 

afeta diretamente o resultado da seguradora através 

de ajustes de experiência.   

Em relação ao segundo desafio, referente à governança 

de dados, o nível de risco e a importância dos 

resultados produzidos são multiplicados. As 

informações geradas alimentam diretamente a 

contabilidade por meio do subledger e, 

posteriormente, as demonstrações financeiras – a 

compreensão do subledger é tão importante quanto 

ter um modelo de projeção de fluxo de caixa robusto. 

 

Falando sobre governança de dados, o nível de risco e a 

importância dos resultados gerados são multiplicados. 

As informações geradas alimentam diretamente a 

contabilidade, por meio do subledger e posteriormente 

as demonstrações financeiras. A compreensão do 

subledger também é muito importante. Tão importante 

quanto ter um modelo de projeção de fluxo de caixa 

robusto. 

Provavelmente, o fechamento atuarial e contábil local 

continuará existindo. Com tantos desafios, a diferença 

entre os Generally Accepted Accounting Principles  

(GAAP) é significativamente maior que a atual entre 

Gap local SUSEP (Superintendência de Seguros 

Privados) e a IFRS 4. Caso a IFRS 17 seja adotada 

localmente para o mercado supervisionado no Brasil 

contendo diferenças com a versão original da norma 

emitida pelo IASB, haverá impactos em recursos 

operacionais, principalmente para as áreas atuarial e 

contábil, as quais continuam com seus cálculos, 

conciliações e processos de fechamento local, além de 

atenderem a todos os requerimentos da IFRS 17. 
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Combinação de negócio: A 
importância do balanço de abertura 
 
A crise gerada pela pandemia da Covid-19 teve um 
impacto imediato nos indicadores econômicos – como a 
desvalorização do real e as significativas variações no 
mercado de ações – o que afetou diretamente as 
transações de combinações de negócios. Apesar disso, é 
possível notar que os acordos previamente negociados 
progrediram, enquanto aqueles que se encontravam na 
etapa pré-due diligence foram, em alguns casos, adiados. 
A combinação de negócios é apontada como uma 
alternativa para as empresas ampliarem suas operações 
e sua competitividade. Do ponto de vista contábil, no 
entanto, o tema torna-se complexo devido à aplicação 
do método de aquisição, que tem como um de seus 
passos a identificação do acervo líquido adquirido.  
 
A integração de um negócio recém-adquirido representa 
um conjunto de desafios relacionados a custos, prazos e 
riscos de rupturas operacionais, e requer apoio de 
especialistas da área contábil, fiscal, avaliação 
patrimonial e econômico-financeira. Em uma 
combinação de negócio, o adquirente deve reconhecer, 
na data de aquisição, os ativos tangíveis e intangíveis 
adquiridos; os passivos assumidos e quaisquer 
participações de não controladores na adquirida, 
separadamente do ágio por expectativa de rentabilidade 
futura (goodwill1). Normalmente, essa é a etapa mais 
complexa e demorada, tendo duração de até 12 meses 
(período provisional) e concede ao adquirente um prazo 
razoável para identificação de eventuais ajustes que não 
foram efetuados na empresa adquirida pelo vendedor. 
 
Os desafios identificados em pequenas e médias 
empresas  
 
Ao longo do período provisional, o adquirente deve 
reconhecer os ajustes que deveriam ter sido  
contabilizados pelo vendedor, mas que não foram 
registrados na data de aquisição. Isso acontece porque, 
em muitos casos, o adquirente não possui todas as 
informações necessárias na data de aquisição, como o 
levantamento das provisões dos passivos de 
contingências.  
 
 
 

 
1 Goodwill: diferença entre o valor da empresa e o seu patrimônio 
líquido avaliado a valores de mercado. 

 
 
 
 
Abaixo estão listados alguns exemplos de desafios 
identificados nos balanços de abertura: 

 

• Não adoção de determinadas normas contábeis; 

• Ausência de políticas contábeis adequadas; 

• Contabilidade fora do período de competência 
(“toque de caixa”); 

• Ausência de reconhecimento de ativos ou passivos 
nos livros contábeis da companhia, tais como 
contingências prováveis ou passivos de 
arrendamento; 

• Limitações sistêmicas de relatórios que não 
fornecem informações completas, por exemplo, um 
aging list para avaliação dos títulos a receber 
vencidos acima de determinada faixa etária, ou a 
posição em aberto dos saldos de fornecedores a 
pagar; 

• Processos inconsistentes que impactam a precisão 
das informações financeiras disponíveis; 

• Profissionais sem conhecimento adequado para as 
atividades atribuídas;  

• Fragilidade dos controles internos. 
 
Desafios como esses podem resultar em erros no 
balanço de abertura adquirido e, por isso, devem ser 
ajustados antes da avaliação econômico-financeira 
(valuation). Essa última definirá mais e menos valias 
(step-up), e, consequentemente, o valor justo do acervo 
líquido adquirido.  
 
Também é esperado que, ao longo do período 
provisional, o adquirente se depare com movimentações 
dos saldos ajustados no balanço de abertura, sendo 
necessário avaliar se tais movimentações referem-se a 
ajustes à data de aquisição, os quais impactam o 
resultado do vendedor e o goodwill; ou fatos novos 
ocorridos após a aquisição, tais como a definição de uma 
nova jurisprudência capaz de alterar o prognóstico de 
perda de uma causa contingente passiva – nesse caso 
não há impacto no goodwill.  
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É fundamental que o adquirente planeje o cronograma 
de atividades que serão implementadas com 
antecedência; defina quantas e quais pessoas estarão 
dedicadas a este trabalho; e acompanhe 
tempestivamente as eventuais alterações do acervo 
líquido. 
 
Os benefícios de um balanço de abertura correto 
 
Os benefícios alcançados vão além da precisão dos 
números, pois aumentam a sinergia e a difusão cultural 
entre adquirente e adquirida; proporcionam com 
antecedência a visualização de processos deficitários; e 
traduzem melhor e com mais detalhes o negócio 
adquirido à administração adquirente.   
 
Quando feito da maneira correta, o balanço resulta em 
um step-up preciso, refletindo o valor justo da empresa 
adquirida. O balanço é uma das variáveis mais 
importantes na definição do goodwill, sendo a diferença 
entre o custo de aquisição e o valor justo adquirido. 
Dessa forma, as alocações do preço de compra (PPA - 
purchase price allocation) são imprescindíveis para o 
cálculo do mesmo. Embora esse processo não seja 
amortizado contabilmente e deva ser testado 
anualmente – ou sempre que necessário – por 
desvalorização (impairment), pode ser amortizado 
fiscalmente após a incorporação da adquirida pela 
adquirente. 
 
É sempre importante lembrar que a conclusão de uma 
combinação de negócios não é somente o fim de uma 
transação bem-sucedida, mas também o início de uma 
nova fase em uma única organização, maior e mais 
complexa, na qual o adquirente aprimorará os desafios 
encontrados. 
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Teste de impairment – Cuidados e 
boas práticas 
 
O teste de impairment é normatizado pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis em seu pronunciamento 
técnico CPC 01, denominado “Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos”, o qual se correlaciona às Normas 
Internacionais de Contabilidade em seu IAS 36. 
 
O objetivo do teste consiste em avaliar se os ativos de 
uma dada entidade estão registrados contabilmente em 
valores adequados, considerando como tal o registro 
contábil que não excede o valor de recuperação pelo uso 
ou venda do ativo. Nos casos em que o registro 
ultrapassa o valor de recuperação, o ativo é 
caracterizado como sujeito ao reconhecimento de 
perdas por impairment, o que pode levar a entidade a 
reconhecer ajuste para perdas por impairment. No 
Brasil, tais perdas podem ser revertidas, tendo seus 
mecanismos especificados nesse mesmo 
pronunciamento técnico. 
 
Esse teste é aplicado, dentre outros, sobre investimentos 
classificados como controladas, coligadas, e 
empreendimentos controlados em conjunto. 
 
Por vezes, devido à natureza dessas entidades, a 
mensuração dos seus valores de registro contábil é 
oriunda de avaliação econômico-financeira por fluxo de 
caixa descontado, o que pode englobar projeções de 
receitas, custos, despesas, depreciação e amortização, 
investimentos, variações de capital de giro, entre outras. 
Essas projeções podem abranger aspectos legais, 
regulatórios, contratuais e de expectativas em sua 
composição. 
 
Considerando a natureza incerta das premissas e 
projeções, faz-se importante levar em consideração o 
nível de impacto de diferentes aspectos externos ou 
exógenos, tais como macroeconômicos, mercadológicos 
e sanitários, como a pandemia da Covid-19. 
 
Os tratamentos possíveis a serem dados para contemplar 
esses impactos na avaliação dependem da natureza do 
impacto e da projeção específica analisada, podendo ser 
refletidos como ajustes de premissas ao longo do 
período de avaliação ou para certos casos, como ajustes 
na taxa de desconto utilizada. 
 

 
 
 
 
 

No período recente de pandemia da Covid-19, algumas 
variáveis locais e internacionais que podem impactar as 
projeções e premissas, tanto no curto prazo quanto no 
longo prazo, incluem: 

 

• Taxa de crescimento da economia e de mercados 
específicos; 

• Taxa básica de juros e juros de mercado; 

• Taxa de inflação; 

• Taxas de câmbio; 

• Choques de oferta e demanda. 
 
Com a incorporação dos impactos externos nas 
projeções e premissas, é possível aumentar a 
assertividade dos valores dos fluxos componentes da 
avaliação de valor recuperável. No entanto, vale 
observar que parte desses efeitos pode não se manter 
para toda a vida da entidade avaliada, sendo importante 
avaliar se há tendência de estabilização de longo prazo 
para considerar em especial nos fluxos de muito longo 
prazo e perpetuidade.  
 
Como forma de avaliar a aderência das premissas da 
avaliação, vale por exemplo comparar as projeções 
desenvolvidas para uma entidade com seu histórico ou 
com outros negócios semelhantes, ao longo do tempo, 
em termos de crescimentos e margens. 
 
Ao comparar a performance atual e projetada da 
entidade com a performance histórica, é possível 
identificar pontos de refinamento ou de justificativa para 
casos de mudanças relevantes e estruturais em suas 
premissas. Na comparação com outras entidades de 
mercado, é possível identificar pontos fortes e fracos em 
relação à performance financeira e assim fortalecer a 
construção de suas premissas de projeção de curto prazo 
e longo prazo. 
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A consistência global da avaliação, incluindo sua taxa de 
desconto, pode ser analisada comparando-se os 
resultados com múltiplos verificados em entidades 
semelhantes do mercado.  
 
Tanto para as análises de performance quanto para as 
análises de múltiplos, é importante identificar entidades 
de mercado cujas atividades operacionais se aproximem 
da entidade avaliada. Por vezes, entidades que atuam 
unicamente junto ao mesmo mercado e exclusivamente 
com ofertas de valor equivalentes às da entidade 
avaliada, inexistem ou têm dados públicos indisponíveis. 
Com isso, a busca por entidades que melhor se 
aproximem da avaliada, criando massa crítica para a 
análise de benchmarking, se torna instrumental no 
exercício de reforçar a robustez analítica das premissas. 
 
Em suma, para atender às regras contábeis, é importante 
considerar para o teste de impairment, avaliações cujas 
premissas refletem impactos externos, os quais podem 
ter durações distintas ao longo do período de avaliação, 
e formas de subsidiar as projeções e resultados incluem 
as análises de performance e de múltiplos de mercado 
junto a entidades que melhor se aproximam do negócio 
da entidade avaliada.  
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Hedge accounting em tempos de volatidade do real e da Selic 

Em tempos de volatilidade, a adoção de hedge accounting pode impactar as demonstrações 

financeiras, de modo a dar mais previsibilidade em seus resultados 

Vivemos em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, o chamado mundo VUCA, e os efeitos e incertezas 

decorrentes da pandemia de Covid-19 aceleraram ainda mais esse cenário. 

A volatilidade é uma variável econômica que representa a intensidade e a frequência nas quais acontecem as 

movimentações do valor de um determinado ativo dentro de um período específico. Desde 2020 a volatilidade da 

taxa de câmbio real-dólar está em um patamar maior do que o seu nível histórico anterior2. Na mesma tendência, a 

Selic, considerada a taxa básica de juros da economia, também tem sofrido certa volatilidade em decorrência de 

fatores macroeconômicos, como o dólar e as pressões inflacionárias. 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 

Com isso, o cenário atual torna necessário que as entidades reavaliem suas políticas de tesouraria e gestão de riscos 

de mercado de forma abrangente. Tal reavaliação deve ser feita por meio de uma nova mensuração de suas 

exposições a esses índices econômicos e da contratação de instrumentos financeiros capazes de mitigar os riscos que 

essas variações têm em impactar as finanças e os fluxos de caixa. Nas regras contábeis usuais, entretanto, é notável 

que essas estratégias não são devidamente refletidas nas demonstrações financeiras das entidades, havendo 

manutenção de impactos e volatidades relevantes nas linhas de receitas (preços de venda), de custos (custos de 

aquisição) e/ou de resultado financeiro (juros e variação cambial).  

  

 
2 https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/202103/ri202103b8p.pdf 
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Esses impactos podem ser evitados por meio da adoção opcional da contabilidade de hedge (usualmente 

denominada pelo termo em inglês hedge accounting) conforme requerimentos da IFRS 9 ou da IAS 39, permitindo a 

redução do impacto provocado pelas variações por meio de mecanismos contábeis especiais alinhados à gestão de 

riscos da entidade. Esse processo combina ganhos ou perdas em instrumentos utilizados para proteção financeira 

com os ganhos ou perdas advindas das exposições dos riscos que esses instrumentos protegem. Desde que a 

abordagem revisada da IFRS 9 para a hedge accounting entrou em vigor, em janeiro de 2018, há maior flexibilidade 

nesse modelo contábil, favorecendo sua adoção pelas empresas. Entretanto, os requerimentos da IAS 39 para hedge 

accounting ainda podem ser utilizados por opção das companhias. 

Existem três tipos de relações de hedge contábil: (i) hedge de valor justo; (ii) hedge de fluxo de caixa; e (iii) hedge de 

investimento líquido em operação no exterior. Confira a seguir um resumo de suas características. 

 

O gráfico abaixo foi baseado em valores teóricos e supõe uma relação de hedge de fluxo de caixa. Ele é um exemplo 

de como a adoção de hedge accounting pode impactar as demonstrações financeiras, de modo a dar mais 

previsibilidade em seus resultados. 
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Entretanto, para se qualificar à adoção de hedge accounting, os seguintes critérios devem ser atendidos: (i) é 

necessário haver uma relação econômica entre o item protegido e o instrumento de proteção, sendo que estes 

podem ser elegíveis de acordo com a IFRS 9/IAS 39 conforme o caso; (ii) o efeito do risco de crédito não domina as 

variações de valor justo que resultam dessa relação econômica; (iii) a proporção entre instrumento de proteção e 

item protegido é a mesma utilizada na estratégia de hedge econômico; e (iv) no início da relação, é necessário haver 

designação formal, aprovada em nível de governança apropriado com descrição detalhada da operação, do objetivo 

de gestão de risco da entidade, e da estratégia utilizada para realizar o hedge. 

Por fim, quando hedge accounting é aplicado, as informações abrangentes sobre a estratégia de gerenciamento de 

risco, o valor, o momento, a incerteza dos fluxos de caixa futuros, e os efeitos da contabilidade de hedge sobre a 

posição financeira e o desempenho, devem ser divulgados nas demonstrações financeiras. 

Os itens acima são um recorte de algumas áreas-chave relacionadas ao tema de hedge accounting. É importante 

considerar que a realização de uma avaliação da realidade de cada entidade, assim como, os detalhes de cada 

operação, podem gerar questões técnicas específicas e complexas.  
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Com objetivo de aumentar a sinergia entre normas 
brasileiras e internacionais, desde 2019, o Banco Central 
do Brasil (BACEN) tem adotado diversas medidas que 
visam à redução de assimetrias no tratamento contábil 
(mensuração, classificação e apresentação) em relação 
aos padrões internacionais, como o International 
Financial Reporting Standard (IFRS). 
 
Dessa maneira, por meio da resolução nº 4.858/2020, o 
Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu que vigorará 
em 1º de janeiro de 2022 a realização da reformulação do  

Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional (COSIF). Essa mudança impacta todo sistema 
financeiro, incluindo: bancos comerciais; bancos de 
desenvolvimento; bancos de investimento; sociedades de 

crédito, financiamento e investimento; sociedades de 
arrendamento mercantil; sociedades corretoras de títulos 
e valores mobiliários; sociedades distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários; sociedades de crédito imobiliário; 
associações de poupança e empréstimo; caixas 
econômicas e cooperativas de crédito. Tal reformulação 
tem como objetivo atualizar as transações financeiras 
atuais, se adequando às normas vigentes, ao novo 
ambiente financeiro e às necessidades de melhoria da 
visibilidade do controle contábil/financeiro das 
instituições financeiras.  

Nas últimas décadas, o sistema de transações financeiras 
e normas contábeis evoluiu de maneira exponencial em 
novos produtos e segmentos, trazendo novas normas 
contábeis e novos produtos financeiros desenvolvidos 

 

Reformulação do plano de contas COSIF 
Resolução nº 4.858/2020 
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pela revolução das fintechs. Contudo, tal evolução gerou 
uma significativa defasagem no COSIF atual, criado em 
1987.  

Principal motivo da mudança 
 
O volume no número de transações e a evolução do 
sistema financeiro no Brasil despertaram a necessidade 
dos órgãos reguladores exigirem um número maior de 
relatórios contábeis e financeiros, com o objetivo de 
entender a saúde financeira e acompanhar o 
desempenho das instituições financeiras. 
 
Dada a necessidade em atender aos órgãos reguladores, 
bem como o suporte para a tomada de decisão pela alta 
Administração, frequentemente as informações 
financeiras e contábeis passam por uma extensa 
intervenção manual dos dados para gerar relatórios e 
fornecer suporte para a tomada de decisão dos negócios.  

A integridade e a consistência desses relatórios são 
afetadas por diversas adversidades, incluindo a falta de 
organização de um plano de contas, perda de 
consistência, controles e níveis insuficientes de contas 
para registro dos eventos contábeis.  

Um plano de contas mal projetado pode criar 
complexidades desafiadoras na contabilidade e na 
extração de relatórios. Além disso, há um desperdício de 
tempo em função de audição ou assessoramento na 
reconciliação de números e contas, em vez de utilizar 
esse mesmo tempo em análises e compreensão da saúde 
financeira. Quando bem projetado, um plano de contas 
oferece suporte às principais informações financeiras, aos 
relatórios e às necessidades contábeis, devendo ser 
construído sob uma base de definições consistentes para 
atributos de negócios e elementos de dados capazes de 
facilitar relatórios contábeis, financeiros e gerenciais de 
maneira precisa. Um bom plano contribui, ainda, no 
endereçamento assertivo dos questionamentos sobre as 
informações financeiras oriundos de órgãos reguladores e 
usuários interessados. 

 

 

 

 

 

 

Redesenho a racionalização do novo plano 
COSIF 
 

Para as instituições financeiras, os esforços de redesenho 
podem ser vistos como esforços de limpeza e 
racionalização do plano existente ou, às vezes, 
interpretado erroneamente como um exercício de 
mapeamento para obter um plano único e/ou mais 
simplificado, assemelhando tais contabilizações com uma 
melhor visão. 

Embora o principal benefício de simplificar a estrutura da 
conta contábil seja a clareza e a facilidade de uso, a 
consideração de segmentos adicionais pode transformar 
a capacidade dos auditores e consultores em analisar as 
companhias com seus dados por meio de lentes 
multidimensionais. Os stakeholders internos e externos 
estão continuamente em busca de mais informações e 
compreensão da história por trás dos números. Logo, 
redesenhar um plano de contas é a oportunidade de 
revisitar as necessidades com base nas informações das 
demonstrações financeiras para de mitigar o risco de 
margem de questionamentos dos usuários das 
informações.  

Um ciclo de revisão contínuo por meio de uma estrutura 
de governança e com o auxílio dos auditores 
internos/externos pode apoiar na garantia da 
manutenção e da integridade do plano de contas, 
entretanto, recomenda-se que tal plano seja revisado 
periodicamente para garantir sua aplicabilidade de forma 
concisa e consistente. 
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Principais benefícios  
 

Os players das instituições financeiras responsáveis por 
elaborar, assessorar ou auditar os Catálogos de 
Documentos (CADOC) e outros relatórios exigidos pelos 
órgãos reguladores, são compostos por equipes com 
profissionais capacitados que despendem de uma 
quantidade significativa de tempo para responder a esses 
usuários. Isso acontece devido ao aumento de exigência 
dos órgãos, causando esforço gradativo das equipes para 
reagir às mudanças e solicitações adicionais de 
informações.  
 
Para reduzir o potencial risco de perda de reputação ou 
custos financeiros associados às obrigações regulatórias, 
os responsáveis por tais processos necessitam de um 
conjunto consistente de dados, capaz de atender a tais 
propósitos e ao redesenho do plano COSIF a fim de 
auxiliar o desenvolvimento de relatórios mais concisos. 
 
Embora não seja possível habilitar todas as agregações de 
relatórios e dimensões exigidas pelos órgãos reguladores, 
o novo plano de contas conterá oportunidades para 
armazenar informações de exigências regulatórias 
frequentemente solicitadas, oferecendo maior 
consistência e agilidade na construção dessas 
informações.  

Aproveitar os segmentos do plano de contas existentes 
para abrigar valores regulatórios é uma oportunidade de 
fortalecer a integridade financeira desses requisitos e 
limitar o manuseio de dados, oferecendo maior confiança 
e transparência. Adicionalmente, é uma oportunidade 
para que as companhias se adequem de maneira concisa 
ao plano de contas do COSIF para reporte de outros 
GAAPs (ex: International Financial Reporting Standards – 
IFRS, United States Generally Accepted Accounting 
Principles – US GAAP etc.), além de facilitar a geração de 
obrigações acessórias à Receita Federal do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Quais são os próximos passos? 

Conforme se inicia uma jornada de 

redesenho do novo plano de contas 

COSIF, e levando em conta os temas 

comentados anteriormente, é 

necessário refletir em como esses 

pontos são considerados na 

abordagem atual, com a finalidade de 

realizar uma melhor aplicação e 

implementação. 

Redesenhar o plano de contas 

corretamente não é tarefa simples, 

mas é fundamental para o sucesso e 

melhoria no desempenho das 

atividades, pois qualifica a elaboração 

de relatórios e suporta melhor a 

tomada de decisão. 
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Assuntos tributários, trabalhistas e 

previdenciários 

Principais temas editados em 2021 
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Supremo Tribunal Federal (STF) determina que o ICMS a ser excluído da 

base de cálculo do PIS e da COFINS é o informado em destaque nas notas 

fiscais de venda dos contribuintes  

Em 13 de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento dos recursos de embargos de declaração no 

Recurso Extraordinário RE nº 574.706/PR, esclareceu aspectos da decisão de mérito proferida em março de 2017, 

deliberando que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS é inconstitucional.  

O STF determinou que o valor de ICMS a ser considerado no cálculo da exclusão pelos contribuintes é mesmo do 

imposto estadual destacado nas notas fiscais de venda. Tal decisão contrariou o entendimento defendido pela Receita 

Federal do Brasil, que indicava que o ICMS apurado mensalmente seria o valor-base a ser considerado no cálculo da 

exclusão – a Receita emitiu uma Solução COSIT sobre o tema, de número 13/2018.  

Ainda sobre o tema, o STF decidiu pela modulação dos efeitos da decisão do RE nº 574.706, acolhendo o pedido feito 

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Nesse sentido, os ministros da suprema corte entenderam que 

os contribuintes que ingressaram com ações judiciais antes do julgamento ocorrido no dia 15 de março de 2017 (data 

decisória do mérito da matéria) poderiam retroagir os efeitos da decisão para abarcar créditos de PIS e COFINS 

decorrentes de indébito de até 5 anos anteriores à data de ingresso de cada ação judicial. Quanto aos demais 

contribuintes, esses não possuem o direito à retroatividade da decisão, atendendo somente aos efeitos prospectivos 

que o julgado da corte determinou.  

Contexto histórico 

Em 15 de março de 2017, durante o julgamento do pleno da corte, cuja a votação foi de seis a quatro, o STF entendeu 

que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS seria inconstitucional.  

Ao longo do tempo, o tema vinha sendo objeto de questionamento por parte dos contribuintes nos tribunais, 

argumentando que a inclusão do imposto estadual na base de cálculo do PIS e da COFINS caracterizaria como cobrança 

de tributo sobre tributo, aspecto já vedado pelo ordenamento jurídico tributário brasileiro.  

Embora o ICMS integre o valor total da nota fiscal emitida pelos contribuintes aos seus clientes, ele não deve ser tratado 

como faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS, visto que se trata somente do ônus cobrado em todas 

as operações de venda e repassado ao fisco. Sendo assim, os valores de ICMS cobrados nas notas fiscais não integram 

o patrimônio da entidade e, portanto, não devem ser considerados como ganhos para fins de tributação das 

contribuições federais.  
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O entendimento dos contribuintes foi acolhido pelo STF, no entanto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

apresentou recurso de embargos de declaração à decisão do colegiado, argumentando falta de clareza na sentença 

quanto à metodologia de cálculo aplicada, bem como pleito da modulação dos efeitos da decisão, a fim de evitar a 

retroatividade da regra definida pela corte, o que poderia onerar significativamente os cofres públicos. 

Julgamento dos embargos de declaração: o que determinou o STF 

No julgamento dos embargos de declaração, a Suprema Corte, de maneira contrária à tese pretendida pela Receita 

Federal do Brasil (RFB), determinou que o ICMS a ser considerado no cálculo do indébito de PIS e COFINS seria o de 

destaque em cada nota fiscal de venda emitida, e não o ICMS apurado mensalmente. 

Apesar da vitória por parte dos contribuintes, com a modulação dos efeitos da decisão, a Suprema Corte decidiu 

também decidiu por limitar o período em que eles estão elegíveis para a recuperação do crédito de PIS e COFINS 

decorrente desse indébito. Portanto, o cálculo da exclusão do ICMS na base das contribuições federais deve observar 

as seguintes regras: 

a) Para contribuintes que entraram com ações judiciais para a discussão da matéria após a data de 15 de março de 

2017, os valores de PIS e COFINS decorrentes da exclusão do ICMS são recuperáveis tão somente de operações 

cujos fatos geradores ocorreram a partir da referida data. 

b) Para contribuintes que entraram com ações judiciais em data posterior a 15 de março de 2017, os montantes de 

créditos de PIS e COFINS recuperáveis devem considerar a retroatividade de 5 anos contados da data em que o 

contribuinte entrou com a ação judicial no foro competente, adicionando todo o período subsequente. 

c) Contribuintes que não entraram com ações judiciais (antes ou depois da data do julgamento no STF) não são 

elegíveis para a recuperabilidade dos valores decorrente da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 

Desdobramentos da decisão: a tese do ganho duplo     

Apesar da vitória dos contribuintes, isso não reflete, necessariamente, em uma vida mais fácil quanto ao 

reconhecimento dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da exclusão. Isso acontece pois as autoridades fiscais 

adotaram o posicionamento de que, uma vez que o PIS e a COFINS também possuem suas sistemáticas de apuração 

não cumulativas (de base contra base) e abrem a possibilidade para que o contribuinte aproveite créditos de PIS e 

COFINS sobre determinadas despesas (elencadas no artigo 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003), os montantes 

de créditos dessas contribuições calculados sobre entradas e despesas também estavam afetados pela inclusão do 

ICMS nas suas bases de cálculo – e, sendo inconstitucional a partir da decisão do STF, os créditos aproveitados devem 

ser estornados, do contrário, os contribuintes estariam ganhando duas vezes: no cálculo do indébito nas notas fiscais 

de saída e no crédito de PIS e COFINS aproveitado à época cujo ICMS não era excluído da base de cálculo.  
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Esse entendimento da Receita Federal é chamado de “tese de duplo ganho” e tem gerado preocupação a alguns 

contribuintes – ainda que, na decisão do STF e no ordenamento jurídico não haja previsão legal que autorize a Receita 

Federal a prosseguir com essa tese. De fato, a RFB chegou a emitir a Solução COSIT 10/2021 para tratar do tema, 

trazendo uma prorrogação da discussão e um cenário de insegurança jurídica na relação entre fisco e contribuintes que 

tendem a recorrer novamente às vias judiciais para a resolução desse novo impasse. 

Teses conexas 

Os contribuintes têm recorrido à justiça a fim de obter a exclusão de outros tributos e taxas que, seguindo a mesma 

sistemática do ICMS, não deveriam ser considerados na base de cálculo do PIS e da COFINS. Entre as teses já 

reconhecidas como de caráter constitucional pelo STF e, portanto, aptas a serem julgadas pela corte, destacam-se:  

I) Tema 1.048: exclusão da contribuição previdenciária (CPRB) da base de cálculo do PIS e da COFINS. 

II) Tema 1.024: exclusão das taxas de cartão de crédito da base de cálculo do PIS e da COFINS. 

III) Tema 1.067: a exclusão do PIS e COFINS de sua própria base de cálculo. 

IV) Tema 118: exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. 

Entre os temas elencados, a tese de exclusão da CPRB e das taxas de cartão de crédito não foram acolhidas pela 

suprema corte; quanto à CPRB, o entendimento do tribunal foi de que a contribuição se trata de um benefício fiscal 

concedido pela União Federal aos contribuintes, uma vez que pagam a contribuição previdenciária num percentual 

sobre o faturamento ao invés da folha de salários. Nesse sentido, a exclusão da CPRB da base de cálculo do PIS e da 

COFINS traria ampliação do benefício fiscal aos contribuintes, contrariando o propósito da criação da própria taxa. 

Quanto às taxas de cartão de crédito, a corte entende que essas possuem natureza de custo operacional do produto 

vendido repassado aos clientes e, portanto, integrando o conceito de receita bruta. 

Entre os temas que ainda estão pendentes de julgamento, destaca-se a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da 

COFINS (tema 118) de relatoria do ministro Celso de Mello (já aposentado da suprema corte).  

Em agosto de 2020, o ministro Dias Toffoli pediu vistas do Recurso Extraordinário RE nº 592.616, disponibilizando-o 

para julgamento no plenário virtual entre os dias 20 a 27 de agosto de 2021. O julgamento até o momento é acirrado, 

com quatro a favor e quatro contra. Para que a ação seja levada a julgamento do plenário presidencial do STF, necessita-

se ainda dos votos dos ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux – sem previsão de data para a pauta. 

Embora o tema da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS  e da COFINS no RE nº 574.706 tenha encontrado seu 

desfecho com o julgamento dos embargos de declaração no mês de maio de 2021, o tema continua repercutindo no 

meio jurídico e na relação fisco-contribuintes, e promete assim ser por um longo tempo ainda – isso acontece devido 

aos inúmeros desdobramentos e discussões conexas que a decisão da suprema corte pode trazer.  
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Supremo Tribunal Federal (STF) define que ISS deve incidir sobre 

operações com softwares, e não ICMS 

Durante sessão plenária da corte, em 24 de fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou a discussão 

acerca da incidência (ou não) do ICMS nas operações com softwares. O julgamento contemplou as seguintes ações 

diretas de inconstitucionalidade (ADIs): 

I) ADI nº 1.945/MT: tem como objeto o questionamento da inconstitucionalidade da Lei nº 7.098/1998 do Estado 

do Mato Grosso, e se encontrava pendente de julgamento desde 1999. 

II)  ADI nº 5.659/2017: proposta pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) com o objetivo de questionar a 

inconstitucionalidade do Decreto Estadual n° 46.877/2015, publicado pelo Estado de Minas Gerais. 

Ambas as legislações procuravam evocar a competência tributária sobre operações com softwares para as esferas de 

poder estadual. Tal pretensão não foi mantida após a decisão da suprema corte a favor da inconstitucionalidade da 

incidência do ICMS e a devida aplicação do ISS (imposto municipal sobre serviços, sobre as operações com softwares). 

Em relação ao julgamento, os ministros que votaram a favor foram Dias Toffoli (ADI 5.659/2017), Luiz Fux (atual 

presidente do STF), Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandovski e Marco Aurélio 

Mello; os votos contra foram aplicados pelos ministros Carmen Lúcia (ADI nº 1945/MT), Edson Fachin, Nunes Marques 

e Gilmar Mendes (com voto parcialmente contra). A tese vencedora, defendida pelos contribuintes, entende que o ISS 

deve incidir sobre as operações de licenciamento ou cessão de direito de uso de software, e não o ICMS.  

O ministro relator Dias Toffoli, assim como a maioria dos ministros, apresentou o entendimento de que “o simples fato 

de estarem definidos os serviços de licenciamento e cessão de direito de uso de programa de computador na lista 

anexa de serviços da Lei Complementar nº 116/2003, este estão sujeitos ao ISS, afastando qualquer possibilidade de 

tributação dessas operações pelo ICMS”. Toffoli ainda argumentou que na instauração do ICMS não era possível apurar 

todas as situações fáticas possíveis, principalmente no que se refere ao comércio eletrônico de bens e mercadorias 

(digitais ou não), nascente das evoluções tecnológicas e da rede mundial de computadores, a internet.  

Portanto, é necessária a interpretação do tribunal em relação às normas constitucionais, a fim de lhe atribuírem 

aplicabilidade às novas formas de comercialização (análise em caso concreto).  

O julgado analisa apenas a incidência de ISS e/ou ICMS sobre o licenciamento de uso de software, outras situações 

específicas como transferências eletrônicas de software, atribuições de código-fonte, uso da nuvem (cloud computing), 

licenças de comercialização e softwares embarcados (por exemplo: computadores de navegação em automóveis), 

entre outras, ainda precisarão ser analisadas e julgadas pela corte.  
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De modo a garantir segurança jurídica, o STF decidiu pela modulação dos efeitos (ex nunc) da decisão, a fim de:  

a) Evitar a repetição do ICMS indevido sobre as transações de software a favor de quem o arrecadou até as 

vésperas da data da decisão, vedando os municípios, nesse caso, de cobrarem ISS sobre os fatos geradores 

passados, evitando a bitributação.  

b) Evitar que os estados cobrem ICMS em relação aos fatos geradores ocorridos até a data da decisão. 

A fim de garantir a eficácia pretendida pela corte, os ministros estabeleceram oito tipos de modulação, capazes de 

atender a todas as hipóteses previstas para evitar uma tributação indevida por parte de estados e municípios: 

1. Contribuintes que recolheram somente o ICMS: esses não terão direito à restituição do tributo; por outro lado, 

os municípios não poderão cobrar o ISS, sob pena de bitributação. 

2. Contribuintes que recolheram somente o ISS: confirmação da validade do pagamento do tributo e 

impossibilidade do estado cobrar o ICMS. 

3. Contribuintes que não recolheram nem o ICMS nem o ISS até a véspera da publicação da ata de 

julgamento: possibilidade de cobrança apenas do ISS, respeitada a prescrição. 

4. Contribuintes que recolheram o ISS e o ICMS até a véspera da publicação da ata de julgamento, mas não 

ingressaram com ação para restituição: possibilidade de restituição do ICMS sob pena de enriquecimento sem 

causa do Estado (mesmo se não houver ação judicial em curso) e validade do recolhimento do ISS. 

5. Ações judiciais pendentes de julgamento movidas por contribuintes contra estados – com pedido de 

restituição, nas quais se questiona a tributação do ICMS: julgamento da ação de acordo com o entendimento 

do STF, ou seja, incidência apenas do ISS, com possibilidade de restituição do ICMS pago indevidamente. 

6. Ações judiciais – execuções fiscais pendentes de julgamento movidas por estados, visando a cobrança do 

ICMS quanto aos fatos ocorridos até a véspera da data de publicação da ata de julgamento: julgamento da 

ação de acordo com o entendimento do STF, ou seja, incidência apenas do ISS. 

7. Ações judiciais – execuções fiscais pendentes de julgamento movidas por municípios, visando a cobrança do 

ISS quanto aos fatos ocorridos até a véspera da data de publicação da ata de julgamento: julgamento da ação 

de acordo com o entendimento do STF, ou seja, incidência apenas do ISS, salvo se o contribuinte já recolheu o 

ICMS. 

8. Ações judiciais movidas pelos contribuintes contra os municípios, pendentes de julgamento, a fim de discutir 

a incidência do ISS sobre os softwares até a véspera da data de publicação da ata de julgamento: julgamento 

da ação de acordo com o entendimento do STF, ou seja, incidência apenas do ISS. 

A decisão do Supremo Tribunal Federal representa um avanço para a tributação de software no Brasil, uma vez que a 

doutrina e os contribuintes permanecem defendendo a decisão atual, pesando uma atuação até certo ponto de 

maneira temerária por parte dos fiscos estaduais – com autuações, tributações excessivas e indevidas, e fomento de 

guerra fiscal.  

No entanto, à medida que surgem novas formas de executar e comercializar softwares, a evolução da tecnologia 

demonstra o quanto ainda é necessário evoluir a fim de garantir uma tributação justa e adequada à volatilidade atual 

– com os avanços recorrentes e sistemáticos visíveis no mercado e na sociedade. 
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Supremo Tribunal Federal (STF) declara a inconstitucionalidade do 

Convênio 93/2015 acerca do ICMS diferencial de alíquota em operações 

com não contribuintes 

O Convênio 93/2015 era responsável por regular a incidência de ICMS diferencial de alíquota em operações 

interestaduais com destino a consumidores finais que não se caracterizam como contribuintes do imposto estadual. 

Em 24 de fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela sua inconstitucionalidade, editado pelo 

órgão Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) – responsável por reunir os secretários de fazenda dos 26 

estados da Federação e do Distrito Federal.  

A previsão para a cobrança do ICMS diferencial de alíquota foi determinada pela Emenda Constitucional nº 87/2015 e, 

para entrar em vigor, demanda uma regulamentação própria. 

Contexto 

As alíquotas de ICMS aplicáveis são diferentes em relação ao tipo de operação (interestadual ou interna): 

i) Em operações interestaduais, a legislação federal determina que os Estados da Federação devem aplicar as 

alíquotas de 4% para bens que contém conteúdo de importação superior a 40% na sua composição, e 7% ou 12% 

para as demais mercadorias, diferenciando-se a partir do estado de origem e de destino desses bens. 

ii) Para operações internas nos estados, as alíquotas de ICMS variam de acordo com cada legislação estadual, 

levando-se em conta as categorias de produtos. 

Nesse sentido, a Emenda Constitucional nº 87/2015 implementou alterações no artigo 155 da Constituição Federal de 

1988, determinando que, em operações cujo consumidor final não se configura como contribuinte do ICMS e o estado 

onde ele se encontra possui uma alíquota de ICMS maior do que a alíquota interestadual, o fornecedor deve recolher 

o valor remanescente de ICMS causado pela diferença entre as alíquotas para o estado onde o consumidor final se 

encontra estabelecido – o valor do ICMS decorrente de aplicação das alíquotas interestaduais é recolhido para o estado 

de origem, onde se localiza o fornecedor dos bens e mercadorias.  

Entretanto, para que as novas regras trazidas pela Emenda Constitucional nº 87/2015 sejam implementadas, é 

necessária a regulamentação da regra em ato normativo próprio. Nesse sentido, o Convênio ICMS nº 93/2015 traz as 

obrigações que devem ser observadas pelos contribuintes no ato de recolhimento do ICMS DIFAL não contribuinte, 

gerando desconforto aos contribuintes que não concordavam com a instituição da cobrança por meio de um Convênio 

de ICMS do Confaz, de natureza administrativa.  
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A razão dessa insatisfação deve-se à redação do artigo 146, inciso III, alíneas “a” e “b” da CF/88, a qual afirma que cabe 

à Lei Complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, e não ao Convênio ou qualquer 

outro ato administrativo. Assim, foi impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) de número 5.469, e um 

recurso extraordinário RE nº 1.287.019, a fim de declarar a inconstitucionalidade do Convênio nº 93/2015, afastando a 

cobrança do ICMS DIFAL não contribuinte e a possibilidade de reaver os valores pagos até o julgamento das referidas 

ações. 

A decisão do STF 

O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do Convênio ICMS CONFAZ nº 93/2015, em acordo com 

a defesa dos contribuintes. Porém, o STF evidenciou que o tema não possuía uma confortável maioria de entendimento 

na corte suprema, cuja votação foi de 6 a favor e 5 contra. Por esse motivo, o STF decidiu por aplicar o instituto da 

modulação dos efeitos à matéria, atendendo aos interesses dos governos estaduais, que estavam preocupados com a 

queda da arrecadação decorrente da inconstitucionalidade declarada, e frustrando os contribuintes, que viam no 

julgamento uma oportunidade de reaver pagamentos efetuados desde a edição do convênio. A suprema corte 

determinou que os efeitos dessa inconstitucionalidade serão aplicados somente a partir de 1º de janeiro de 2022.  

Operações praticadas por microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional, conforme 

Lei Complementar nº 123/2006, serão consideradas como exceções à regra. Para essas empresas, há a possibilidade 

de reaver o ICMS DIFAL não contribuinte pagos anteriormente até a data da decisão liminar do processo. 

O entendimento da corte suprema teve como objetivo evitar impactos econômicos adicionais aos cofres públicos 

estaduais, principalmente durante a pandemia da Covid-19 e seus impactos. Além disso, ao postergar o prazo para 1º 

de janeiro de 2022, garantiu aos estados um tempo adicional para incentivarem o Congresso Nacional na aprovação de 

uma Lei Complementar capaz de regular a matéria – e foi o que aconteceu. 

Em 4 de agosto de 2021, o senado federal aprovou, em sessão plenária, o PLP nº 32/2021 (projeto de lei complementar) 

de autoria do senador Cid Gomes (PDT/CE) e relatoria do senador Jacques Wagner (PT/BA) – projeto responsável por 

regulamentar as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 87/2015 e a instituição do ICMS DIFAL não 

contribuinte. Atualmente, o PLP nº 32/2021 encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados (nas comissões de 

Finanças e Tributação, Constituição e Justiça, e de Cidadania). Em caso de aprovação pelas comissões e, 

posteriormente, pelo plenário da Câmara dos Deputados, o projeto será encaminhado para sanção presidencial. 
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Supremo Tribunal Federal determina a não incidência de ICMS sobre 

transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do 

mesmo titular 

Em abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento da ação direta de constitucionalidade ADC nº 49, 

fixou a tese de que “o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato 

gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual". Na ação, julgada como improcedente, 

o governo do estado do Rio Grande do Norte propunha o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança do ICMS 

nas operações de transferência interestadual de mercadorias. 

Para que fosse impedida a cobrança do ICMS nas operações em comento, a suprema corte avaliou como fato gerador 

do ICMS que a referida movimentação deve atender ao binômio físico e econômico do bem ou mercadoria. A simples 

movimentação física ocorrida na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não tem 

capacidade, por si só, de atender a hipótese de incidência em que se proporciona o fato gerador do ICMS.  

Portanto, para que o fato gerador do ICMS seja consumado, é necessário observar sua movimentação econômica, 

resultado do estabelecimento, e realização de um negócio jurídico bilateral – em que ambas as partes assumem e 

cumprem suas obrigações, ocorrendo entrega de um bem ou mercadoria com a respectiva transferência de 

titularidade.  

Ainda, para atender à legitimidade do critério econômico de movimentação de um bem como condição necessária à 

existência, o STF, no o julgamento da ADC nº 49, decidiu pela inconstitucionalidade da regra de autonomia de 

estabelecimentos para fins de tributação do ICMS – ato previsto na Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996), 

responsável por determinar a análise individual dos estabelecimentos de mesmo contribuinte. 

O presente julgado teve, em sede recursal, oposição de embargos de declaração por parte do estado do Rio Grande do 

Norte, solicitando a modulação dos efeitos, bem como a descaracterização de todos os créditos de ICMS apropriados 

pelos contribuintes nas entradas nos estabelecimentos, decorrentes das operações interestaduais de transferência de 

mercadorias, violando o princípio da não-cumulatividade, essencial ao âmbito do ICMS. O ministro relator da ADC nº 

49, Edson Fachin, na decisão dos embargos, julgou parcialmente os embargos opostos, modulando os efeitos da decisão 

para o próximo exercício financeiro, ano 2022 (eficácia pró-futuro), e decidindo pela manutenção dos créditos já 

apropriados pelos contribuintes, o que foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. No 

momento, o julgamento encontra-se suspenso devido a pedido de vista do ministro Dias Toffoli.     
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Novos rumos da reforma tributária brasileira 

Como parte da segunda fase da reforma tributária proposta pelo governo, o projeto de lei (PL) nº 2.337/2021 foi 

apresentado pelo Ministério da Economia e enviado, em 25 de junho de 2021, ao congresso nacional. O foco central 

da proposta são as mudanças nas regras aplicáveis ao cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), mas também 

inclui alterações à tributação de investimentos financeiros, mercados de capitais e fundos de investimentos, e correção 

na tabela de tributação da pessoa física.  

Alguns pontos do PL tiveram destaque, o primeiro deles foi a introdução da tributação na fonte sobre lucros e 

dividendos – de acordo com a primeira versão do projeto de lei, previa-se a tributação na fonte à uma alíquota de 20%. 

O segundo ponto foi a proposta de diminuição alíquota do IRPJ, de 15% para 12,5% a partir de 2022 e, após 2023, para 

10%. E o terceiro, foi o fim da dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio. 

Ademais, o projeto de lei trouxe mudanças nas regras aplicáveis para redução de capital aos sócios, pagamentos de 

dividendos em espécie e capitalização de reservas de lucros acumulados, bem como na amortização de intangíveis no 

contexto de reorganizações societárias.  

Após a votação na câmara dos deputados, a versão mais recente, aprovada em 4 de setembro de 2021, estabelece uma 

alíquota de imposto de renda retido na fonte aplicável a distribuição de dividendos em 15%, e uma diminuição na 

alíquota do IRPJ para 8% a partir de 1º de janeiro de 2022. Além disso, essa versão ainda contempla a redução da 

alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em até 1% – o que não constava na proposta original, 

trazendo uma mudança da alíquota combinada de impostos sobre a renda aplicáveis às pessoas jurídicas de 34% para 

até 26%. No texto aprovado na câmara, os juros sobre capital próprio foram extintos. O projeto de lei está em análise 

pelo senado federal e, se aprovado até o final do ano, as novas regras entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 

2022.  

O PL 2.337/21 tem sofrido críticas de diversas associações e órgãos de classe, os quais entendem que as mudanças 

deverão acarretar um aumento da carga tributária das empresas e das pessoas físicas, além de trazerem maior 

complexidade para os contribuintes recolherem os seus tributos. A introdução da tributação sobre os dividendos não 

será, necessariamente, compensada pela diminuição da alíquota do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e contribuição 

social, de fato, resulta em um aumento da carga efetiva para as pessoas jurídicas dos atuais 34% para cerca de 37% 

(alíquota combinada de IRPJ, CSLL e IRRF sobre dividendos).  

A incerteza acerca da aprovação do PL 2.337/2021 ainda este ano, bem como do conteúdo que poderá estar presente 

na versão final, caso aprovado, traz aos contribuintes e seus stakeholders dificuldades no planejamento estratégico 

para o ano calendário de 2022. Por outro lado, as companhias e seus executivos devem diligentemente avaliar os 

impactos do texto submetido ao senado em suas operações, ainda que o mesmo não venha a ser aprovado – sob pena 

de iniciar o próximo ano calendário com estruturas operacionais, tributárias e societárias ineficientes. 
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Abaixo estão as principais mudanças contempladas pelo PL 2.337/2021 que estão sob discussão no senado, bem com 

um comparativo à legislação atual: 

Lucros e dividendos 

 Lei atual Proposta aprovada 

Imposto retido na 
fonte sobre 
dividendos 

Os dividendos pagos ou creditados 
sob qualquer forma são isentos de 
IRRF.  

A partir de 1º de janeiro de 2022, os dividendos pagos ou creditados estarão sujeitos a IRRF 
à alíquota de 15%. 
 
Fundos de investimento em ações não estão incluídos. 
 
Não estão sujeitos à incidência de imposto os valores distribuídos: 

• Ao titular ou sócio de empresas optantes pelo Simples Nacional ou Lucro Presumido 
(receita anual < R$4.8mi); 

• A sociedade brasileira controladora ou que esteja sob controle societário comum, nos 
termos da Lei das S.A; ou 

• Titular de 10% ou mais do capital volante da pessoa jurídica que distribui os lucros ou 
dividendos, desde que esse investimento seja avaliado pelo método da equivalência 
patrimonial (MEP); 

• Em decorrência de valores mobiliários correspondentes à aplicação de recursos das 
provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de 
previdência complementar, sociedade seguradora e FAPI, bem como de seguro de vida 
com cláusula de cobertura por sobrevivência; 

• A pessoa jurídica domiciliada no Brasil por PJ cujo único propósito seja incorporação 
imobiliária e que possua pelo menos de 90% de suas receitas submetidas ao regime de 
tributação de que trata o art. 4º. da Lei 10.931/2004. 

 

Capitalização de 
lucros acumulados 

Os aumentos de capital das pessoas 
jurídicas mediante incorporação de 
lucros ou reservas não sofrem 
tributação do imposto sobre a 
renda. 
 

Permanece não sujeito ao IRRF, ressalvadas as hipóteses em que: 
 

• Nos cinco anos anteriores à data da incorporação dos lucros ou das reservas (contados 
a partir de 01/01/2022), a pessoa jurídica restituir capital ao titular, sócio ou acionista, 
nesse caso o valor capitalizado será considerado como lucro ou dividendo distribuído, 
sujeito a retenção na fonte; 

• Nos cinco anos subsequentes à data da incorporação dos lucros ou das reservas, a 
pessoa jurídica restituir capital por meio da redução do capital social. 

 
O custo do investimento não será aumentado para fins de tributação de ganhos de capital 
em uma futura alienação de ações. 
 

Dividendos “em 
espécie” 

O pagamento de dividendos “em 
espécie” pode ser realizado com 
base no valor contábil dos ativos. 

Deve ser baseado no valor justo de mercado do ativo. 
A diferença entre o valor contábil e o valor justo de mercado será tributado como ganho de 
capital e quaisquer perdas reconhecidas de tal distribuição serão tratadas como despesa 
indedutível para fins do IRPJ e CSLL. 
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Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ e CSLL) 

 Lei atual Proposta aprovada 

Alíquotas As pessoas jurídicas brasileiras 
estão sujeitas ao IRPJ à alíquota de 
15% sobre o lucro apurado. A 
parcela da base de cálculo, apurada 
mensalmente, que exceder 
R$20.000 fica sujeita ao adicional 
de 10%. 
 
Quanto à Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL), as 
instituições não financeiras estão 
sujeitas à alíquota de 9%. Aos 
bancos, aplica-se alíquota de 20% e 
às outras instituições financeiras 
alíquota de 15%.  

A partir de 1º de janeiro de 2022 a alíquota do IRPJ será reduzida de 15% para 8%. A redução 
está condicionada ao aumento de 1,5% da Compensação Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (CFEM). Não há alteração quanto ao adicional de 10%. 
 
As alíquotas da CSLL terão redução de 0,5% em duas etapas, condicionada à revogação da 
isenção fiscal sobre o PIS/COFINS referentes a gás natural canalizado, a carvão mineral e a 
produtos químicos, farmacêuticos e hospitalares:  

• Instituições não financeiras: 8% 

• Bancos: 19% 

• Outras instituições financeiras: 14% 
 

Distribuição e 
dedutibilidade de 
Juros sobre o Capital 
Próprio (JCP) 
 

A pessoa jurídica pode deduzir os 
juros pagos ou creditados 
individualmente a titular, sócios ou 
acionistas, a título de remuneração 
do capital próprio, calculados sobre 
as contas do patrimônio líquido e 
limitados à variação, pro rata dia, da 
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). 
 
JCP é dedutível desde que uma das 
duas limitações sejam observadas: 

• 50% da conta de Reserva de 
Lucros ou 

• 50% de resultado do período 
antes do imposto de renda. 

 
A alíquota é de 15% retido na fonte 
(25% para beneficiários residentes 
em país com tributação favorecida).  

O projeto extingue o sistema de pagamentos ou créditos com base em juros sobre o capital 
próprio a partir de 1º de janeiro de 2022. 

Período de apuração 
 

Para os contribuintes optantes pelo 
regime de Lucro Real, o IRPJ e a 
CSLL podem ser deduzidos anual ou 
trimestralmente. 
  

A partir de 1º de janeiro de 2022, o IRPJ e a CSLL serão apurados trimestralmente.  

Prejuízos fiscais a 
compensar 
 

A pessoa jurídica que demonstrar, 
por meio de balanços ou balancetes 
mensais, a existência de prejuízos 
fiscais apurado a partir do mês de 
janeiro do ano-calendário, fica 
dispensada do recolhimento mensal 
de IRPJ e CSLL.  
 
Os prejuízos fiscais (para fins do 
imposto de renda) podem ser 
compensados independentemente 
de qualquer prazo, observado em 
cada período de apuração o limite 
de 30% da base tributável. 

A partir de 1º de janeiro de 2022, a limitação de 30% ainda se aplicará à utilização de prejuízos 
fiscais a compensar para o ano-calendário seguinte; entretanto, o contribuinte terá condições 
de compensar os prejuízos fiscais gerados em um trimestre nos três trimestres 
imediatamente posteriores, sem qualquer limitação. 
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Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ e CSLL) 

 Lei atual Proposta aprovada 

Obrigatoriedade ao 
Lucro Real 
 

As regras atuais listam 
determinadas atividades que 
obrigam o contribuinte à opção 
pelo Regime do Lucro Real 
(factoring, instituições financeiras, 
securitização e aquelas que têm 
investimentos no exterior). 
Além disso, contribuintes com 
receita bruta anual superior a R$ 
78.000.000,00 no ano civil anterior 
também são obrigados a optar pelo 
Regime de Renda Real. 

A partir de 1º de janeiro de 2022, a atividade de securitização de crédito está incluída na 
lista de atividades que exigem a eleição do regime de Lucro Real. 
 

Benefícios IRPJ - 
Alteração Limites 
Individuais 

Alguns benefícios fiscais possuem 
uma limitação na alíquota do IRPJ, 
por exemplo: 

• Fundos dos Direitos da criança 
e do adolescente (Art. 260 Lei 
8.069/90) – 1% 

• Atividade Audiovisual (Art. 1º. 
Lei 8.685/93) {a} – 1% 

• Programa de Alimentação do 
Trabalhador (Art. 1º. Lei 
6.321/76) {b} – 4% 

• Atividades Culturais (Art. 26 
Lei 8.313/91) – 4% 

• Projetos Desportivos e 
Paradesportivos (Art. 1º. Lei 
11.438/06) – 1% 

• Amparo ao idoso (Art. 3º. Lei 
12.213/10) – 1% 

• PRONAS/PCD (art. 4º. Lei 
12.715/12) – 1% 

Com a proposta de redução da alíquota geral do IRPJ (de 15% para 8%), o cálculo das 
limitações de tais benefícios fiscais foi ajustado, a fim de manter a equidade das deduções. 
Assim: 

• Alíquotas que antes correspondiam a 1% (Fundos dos Direitos da criança e do 
adolescente; Atividade Audiovisual; Projetos Desportivos e Paradesportivos; Amparo ao 
idoso; e PRONAS/PCD) foram aumentadas para 1,87%,  

• Alíquotas correspondentes a 4% (Programa de Alimentação do Trabalhador e Atividades 
Culturais) passam a ser 7,5%.  

 

Pagamento baseados 
em ações 

O valor da remuneração de 
empregados ou similares, que for 
efetuada por meio de pagamento 
baseado em ações, deve ser 
adicionado ao lucro líquido para 
apuração do lucro real das empresas 
que o concedem. A remuneração 
será dedutível apenas após o 
pagamento (quando liquidados em 
caixa ou outro ativo financeiro) ou 
após a transferência da propriedade 
das ações (quando liquidados com 
instrumentos patrimoniais).  
 

Os custos e as despesas gerados pela prestação de serviços por empregados ou similares, 
inclusive dirigentes e administradores, cuja remuneração seja efetuada por meio de acordo 
com pagamento baseado em ações, deverão ser adicionados ao lucro líquido para fins de 
apuração do lucro real. Caso esses custos e despesas sejam considerados dedutíveis pela 
legislação, o valor correspondente será excluído após a liquidação em caixa ou em outro 
ativo, ou após a transferência das ações, quando liquidadas por meio da entrega de 
instrumentos patrimoniais. 
Poderá ser optada a exclusão do valor integrado ao salário de contribuição adotado na 
apuração das contribuições previdenciárias (referidas nos arts. 22 e 28 da Lei nº 
8.212/1991) do lucro real.  
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Distribuição disfarçada de lucros 

 
Lei atual Proposta aprovada 

Distribuição 
disfarçada de lucros 
(DDL) 

O Brasil possui amplas regras para 
evitar distribuição disfarçada de 
lucros (ou regras de DDL) que se 
aplicam às transações entre 
pessoas jurídicas brasileiras e suas 
partes relacionadas (conforme 
definido na legislação tributária). As 
regras estabelecem que transações 
envolvendo ativos, empréstimos, 
aluguel, royalties, bem como 
qualquer outra transação devem 
ser realizadas com base em seu 
valor de mercado. 
 
De acordo com tais regras, para ser 
considerado DDL, o valor de da 
transação deve ser notoriamente 
maior/menor que o valor de 
mercado. 
 
As regras da DDL definem "valor de 
mercado" como o valor que o 
vendedor seria capaz de obter 
naquele ativo em condições de 
mercado. 
 
Essas condições de mercado 
assumiriam que o ativo é 
frequentemente negociado no 
mercado (ou bolsas de valores) em 
condições normais de preço e por 
quantidades/qualidade 
semelhantes. Sempre que não 
houver mercado para o ativo, 
também poderão ser utilizadas 
negociações anteriores e recentes 
do mesmo ativo entre partes não 
relacionadas ou negociações atuais 
de ativos comparáveis entre 
terceiros. 
 
Sempre que o valor do ativo não 
puder ser determinado com base 
nas metodologias acima descritas, 
então o valor pode ser suportado 
por um laudo de avaliação. 

Gastos realizados em benefício pessoal de sócios ou de demais pessoas ligadas, quanto não 
enquadradas como remuneração indireta (fringe benefits), e não relacionados à atividade 
da PJ, presumem-se DDL para fins de aplicação dos 15% de IRRF. 
 
A partir de 1º de janeiro de 2022, o escopo das regras da DDL também cobriria transações 
envolvendo "direitos". 
 
As regras da DDL incluem:  

• alienar por valor inferior ao de mercado;  

• adquirir por valor superior ao de mercado;  

• perder, em decorrência do não exercício do direito à aquisição de bem ou direito;  

• a parte das variações monetárias ativas (art.18) que exceder as variações monetárias 
passivas (art. 18, parágrafo único) 

• emprestar dinheiro, se, na data do empréstimo, tiver lucros acumulados ou reservas 
de lucro geradas a partir de 1º de janeiro de 2022; 

• pagar à pessoa vinculada, aluguéis, juros, royalties ou assistência técnica, em 
montante superior ao de mercado;  

• perdoar dívidas de pessoa ligada;  

• licenciar, ceder ou instituir direito em condições de favorecimento; 

• despesas incorridas para benefício pessoal de um sócio ou pessoa relacionada, quando 
não tratada como remuneração do beneficiário, e não relacionadas à atividade da 
pessoa jurídica. 
 

As novas regras também incluem requisitos específicos para fins de elaboração de laudo de 
avaliação. 
Para ser considerado DDL, o valor da transação pode ser maior/menor do que o valor de 
mercado. O termo “Notoriamente” foi removido da regra. 
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Reorganização Societária 

 Lei Atual Proposta aprovada 

Amortização de 
Intangíveis 

A amortização de ativos intangíveis 
pode ser realizada de acordo com 
as normas contábeis correntes, ou 
seja, de acordo com o padrão de 
consumo de benefícios econômicos 
futuros ou o prazo legal ou 
contratual do ativo. 

• A dedução fiscal deverá ser realizada de forma linear e ininterrupta à razão de 1/120 
para cada mês do período de apuração.  

• Se a amortização registrada pelo cliente for superior à amortização fiscal, a diferença 
deverá ser adicionada e poderá ser excluída do lucro líquido na apuração do lucro real 
quando houver alienação ou baixa do intangível. 

• Se o intangível tiver prazo legal ou contratual definido, a dedução poderá ser realizada 
em função desse prazo, não se aplicando a regra mencionada. 

Aplicável para intangíveis cuja amortização se inicie a partir de 1º de janeiro de 2022. 
 

Redução de capital 
em espécie para 
acionista 

As reduções de capital podem ser 
realizadas com base no valor 
contábil ou no valor de mercado 
dos ativos. 

• Deve ser baseado no valor de mercado*. 

• A diferença entre o valor contábil e o valor justo de mercado será tributada como ganho 
de capital e quaisquer perdas reconhecidas a partir dessa redução serão tratadas como 
uma despesa indedutível para fins de IRPJ e CSLL. 

• Bens e direitos podem ser avaliados com base no valor contábil desde que as partes 
envolvidas estejam em situação de controle ou sob controle societário comum desde o 
início do ano-calendário anterior até o período de 12 meses após o evento de devolução 
de capital. 
 

*Se o valor de mercado for inferior ao valor contábil, a devolução do bem ou direito será 
realizada com base no valor contábil. 
 

 

 

 

 

 

  

Autores: 

Gustavo Rotta - Sócio da área de Consultoria Tributária da Deloitte 

Lailah Lucchini – Gerente sênior da área de Consultoria Tributária da Deloitte 



Guia de Demonstrações Financeiras – Exercício de 2021 

63 Classificação: Público 
 

Presidente aprova tratado tributário com os Emirados Árabes Unidos 

Em 26 de maio de 2021, o presidente da República promulgou o acordo para evitar a dupla tributação entre o Brasil e 

os Emirados Árabes por meio da publicação do Decreto nº 10.705/2021.   

O tratado foi assinado em 2018 e contém disposições relativas ao projeto de combate à Erosão da Base Tributável e 

Transferência de Lucros (BEPS) da OCDE, incluindo a cláusula de propósito principal (principal purpose test) e uma 

cláusula de limitação de benefícios. O acordo também apresenta um artigo específico relacionado a remunerações por 

serviços técnicos, baseado na Convenção Modelo da ONU sobre dupla tributação. A alíquota de retenção na fonte para 

tais rendimentos é de 15%.  

Atualmente, os Emirados Árabes estão inclusos, pelo Brasil, na lista de paraísos fiscais. É esperado que a instrução 

normativa, que contém tal lista, seja revisada para que o país seja retirado.  

 

Aprovado o tratado entre Suíça e Brasil 

Em 9 de junho de 2021, o presidente do Brasil promulgou o acordo para evitar a dupla tributação entre o Brasil e a 

Suíça por meio da publicação do Decreto nº 10.714/2021.  

O tratado foi assinado em 2018 e contém disposições relativas ao projeto de combate à Erosão da Base Tributável e 

Transferência de Lucros (BEPS) da OCDE, incluindo um novo preâmbulo com a cláusula de principal propósito e uma 

limitação da cláusula de benefícios. O acordo também inclui um artigo que estabelece que os rendimentos obtidos por 

entidades fiscalmente transparentes, sob a legislação fiscal de qualquer um dos Estados contratantes, serão tratados 

como rendimentos de residentes. Além desse, há um segundo artigo específico que trata de rendimentos de serviços 

de natureza técnica, baseado na Convenção Modelo da ONU sobre dupla tributação – com aplicação de alíquota 

máxima de imposto de renda retido na fonte de 10%. 

Atualmente, alguns regimes fiscais suíços estão inclusos, pelo Brasil, na lista de regimes fiscais privilegiados. É esperado 

que a instrução normativa, que contém tal, lista seja revisada. 

 

Aumento temporário do IOF-Crédito  

Em 17 de setembro de 2021, o governo brasileiro publicou o novo Decreto nº 10.797/2021, responsável por aumentar, 

temporariamente, a alíquota diária do IOF-Crédito (imposto sobre transações financeiras sobre transações de crédito) 

nas transações ocorridas entre 20 de setembro e 31 de dezembro de 2021. 

Atualmente, a alíquota do IOF-Crédito para pessoas jurídicas brasileiras é de 0,0041% ao dia e de, no máximo, 1,5% ao 

ano. Para pessoas físicas brasileiras, o valor é de 0,0082% ao dia e de, no máximo, 3% ao ano.  

De 20 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, a alíquota para pessoas jurídicas brasileiras será de 0,00559% 

ao dia e de, no máximo, 2,04% ao ano. Para pessoas físicas brasileiras, o valor será de 0,01118% ao dia e de, no máximo, 

4,08 % ao ano. O adicional de IOF-Crédito (que incide sobre as novas outorgas) não foi alterado e continua sendo 

cobrada a alíquota de 0,38%. 
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Prêmios de seguro considerados como lucros das empresas no contexto do acordo 

para evitar tributação Brasil-Noruega 

Em 20 de setembro de 2021, as autoridades fiscais brasileiras publicaram a Solução de Consulta nº 138/2021 (COSIT 

138/2021), a qual concluiu que os prêmios de seguro pagos por um residente brasileiro à uma seguradora residente 

na Noruega, sem estabelecimento permanente no Brasil, são tratados como lucros comerciais nos termos do acordo 

Brasil-Noruega, e são tributáveis apenas na Noruega. 

As autoridades fiscais determinaram que a contratação e o pagamento de prêmios de seguro inserem-se na natureza 

de prestação de serviços não-técnicos – uma vez que o artigo 12 do tratado tributário Brasil-Noruega referente a 

royalties inclui, especificamente, serviços técnicos, as autoridades fiscais concluíram que os pagamentos de prêmios 

de seguro não estão no escopo desse artigo e, portanto, devem ser tratados como lucros das empresas nos termos 

do artigo 7 do tratado. 

 

Solução de consulta emitida em relação à limitação de IRRF sobre ganho de capital de 

não residente 

Em 27 de setembro de 2021, a Receita Federal do Brasil (RFB) emitiu a Instrução Normativa nº 150/2021 (SC RFB 

150/2021) e, por meio dessa, as autoridades fiscais concluíram que a alienação de quotas de empresas brasileiras 

detidas por um residente em Portugal está sujeita ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) limitado a uma alíquota 

fixa de 15%, devido à cláusula de nação mais favorecida prevista no item 6 do Protocolo da Dupla Tributação celebrado 

entre Portugal e Brasil. 

Esse item estabelece que, se após a assinatura da DTT Brasil-Portugal (firmado em 2000), o Brasil concluísse com outra 

jurisdição, não localizada na América Latina, com outro acordo a fim de evitar a dupla tributação que estabelecesse 

limites em relação às alíquotas aplicáveis aos ganhos de capital, se aplicaria automaticamente uma limitação idêntica 

aos eventos tratados no âmbito da Convenção Brasil-Portugal, isso é, cláusula de nação mais favorecida.  

Em 2002, foi assinada uma convenção entre Brasil e Israel que prevê, no parágrafo 3 do artigo 13, que “os ganhos 

obtidos por um residente de um estado contratante da venda, troca ou outra forma de disposição, direta ou 

indiretamente, de ações de uma sociedade residente do outro estado contratante poderão ser tributados nesse outro 

estado, mas somente se o residente do primeiro estado mencionado detiver a propriedade, direta ou indiretamente, a 

qualquer tempo no período de doze meses anterior a tal venda, troca ou outra forma de disposição, de ações dando 

direito a 10% ou mais do direito de voto na sociedade. Todavia, o imposto assim cobrado não poderá exceder 15% do 

montante bruto de tais ganhos".  
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STF decide pela não-incidência IRPJ e CSLL sobre a taxa Selic na repetição de 

indébito 

Durante o plenário virtual encerrado em 24 de setembro de 2021, os Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) 

reconheceram que o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) não 

incidem sobre a taxa Selic (atualização monetária) recebida pelo contribuinte envolvendo restituição de indébito. 

O ministro Dias Toffoli, relator do Recurso Extraordinário nº 1.063.187, expôs em seu voto que os juros de mora estão 

fora do escopo do IRPJ e da CSLL, pois visam, principalmente, a reposição de perdas ou decréscimos efetivos, não 

implicando em aumento do patrimônio líquido do credor. Portanto, como não há aumento de patrimônio, o fato 

gerador do imposto não ocorre. 

Em março deste ano, o STF discutiu um assunto semelhante ao decidir que o imposto de renda não incide sobre os 

juros de mora devidos pelo atraso no pagamento da remuneração pelo exercício de emprego, cargo ou função (Recurso 

nº 855.091/ RS, Tema 808). 

Portanto, o desfecho do recurso recente é favorável ao contribuinte e discute-se, ainda, o poder de abertura de 

precedentes para a recuperação de créditos de operações passadas. 
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Correção monetária dos débitos trabalhistas 

 

A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), em vigor desde 2017, trouxe para a redação do artigo 879, parágrafo 7º da 

CLT (convenção coletiva do trabalho), que o índice de correção monetária para os débitos trabalhistas decorrentes de 

condenação é a Taxa Referencial (TR), e o índice de correção para os depósitos recursais previsto no art. 899, 

parágrafo 4º da CLT, é o mesmo aplicado à poupança. 

 

Sob o argumento de que os créditos trabalhistas, resultantes das condenações impostas pela Justiça do Trabalho, 

deveriam ser atualizados por índices que refletem a atualização monetária (o que não seria o caso da TR) – o tema foi 

objeto das ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) 5.867 e 6.021. 

 

Por outro lado, no âmbito das ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs), submeteu-se ao judiciário a alegação 

de que a taxa referencial se mostra razoável e proporcional, pois não prejudica e nem beneficia nenhuma das partes 

tão só pelo tempo de duração do processo. 

 

Diante desse contexto, em 18 de dezembro de 2020, durante o julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 

5867 e 6021, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, pela inconstitucionalidade da aplicação da 

taxa referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e depósitos recursais no âmbito da Justiça do 

Trabalho, argumentando que a TR não representa a manutenção do poder aquisitivo da moeda. 

 

De acordo com essa decisão, publicada em abril de 2021, determinou-se a aplicação do IPCA-E até a data da citação da 

ação trabalhista (fase pré-processual), e a aplicação da taxa Selic (juros e correção monetária) a partir da citação. 

 

Tal decisão foi modulada possuindo efeito vinculante para todos os casos, atingindo, inclusive, os processos com 

decisão definitiva (trânsito em julgado) que não tenham manifestação expressa quanto aos índices de correção 

monetária e taxa de juros, e que ainda estejam em fase de liquidação para definição do valor atualizado devido. 

 

Para os casos em que há decisão transitada em julgado, prevendo a aplicação da TR ou de qualquer outro índice, essa 

não poderá ser modificada com base no entendimento proferido pelo STF, em respeito à coisa julgada. 

 

Após a referida decisão, foram opostos embargos de declaração que o julgamento (em outubro de 2021) acolheu 

parcialmente os embargos da Advocacia-Geral da União (AGU), tão somente para sanar o erro material constante da 

decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a 

partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 
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Em suma, após a decisão e julgamento dos embargos, definiu-se que os efeitos da decisão serão modulados da 

seguinte forma: 

 

• Processos já quitados: são válidos os índices aplicados no caso concreto. 

• Processos transitados em julgado com definição dos índices de atualização monetária: devem ser mantidas e 

executadas as sentenças, respeitando-se a coisa julgada. 

• Processos transitados em julgado sem definição dos índices de atualização monetária: deve ser aplicada a decisão 

do STF na fase de liquidação. 

• Para os demais processos em curso: IPCA-E na fase pré-processual (até o ajuizamento da ação) e Selic na fase 

processual (a partir do ajuizamento da ação). 

 

Nesse sentido, as empresas devem se adequar às atualizações propostas às novas regras, visto que a decisão impacta 

de forma imediata e significativa em suas contingências e provisões 
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Regulamentações relevantes  

e específicas por setor 

CVM, instituições financeiras e outras 
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Comissão de Valores Mobiliários (CVM): 

regulamentações emitidas em 2021 e 2020  

 
Instrução CVM nº 627, 
de 22 de junho de 2020 
 
Fixa escala reduzindo, em função do capital social, as 
porcentagens mínimas de participação acionária 
necessárias ao exercício dos direitos previstos no art. 105, 
na alínea “c” do parágrafo único do art. 123, no § 1º do 
art. 157, no § 4º do art. 159, no § 6º do art. 163 e na 
alínea “a” do § 1º do art. 246, todos da Lei nº 6.404, de 
1976. 

Instrução CVM nº 626, 

de 15 de maio de 2020 

Dispõe sobre as regras para constituição e funcionamento 

de ambiente regulatório experimental (sandbox 

regulatório). (Publicada no DOU de 18.05.2020) 

Instrução CVM nº 625, 

de 14 de maio de 2020 

Dispõe sobre participação e votação a distância em 

assembleias de debenturistas e altera dispositivos da 

Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, e da 

Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016. 

Instrução CVM nº 624, 

de 13 de maio de 2020 

Altera a Instrução CVM nº 607, de 17 de junho de 2019. 

(Publicada no DOU de 14.05.2020) 

Instrução CVM nº 623, 

de 05 de maio de 2020 

Altera a Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 

2009. (Publicada no DOU de 06.05.2020) 

Instrução CVM nº 622, 

de 17 de abril de 2020 

Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Instrução CVM 

nº 481, de 17 de dezembro de 2009. (Publicada no DOU 

de 20.04.2020) (Retificada no DOU de 22.04.2020) 

Instrução CVM nº 621, 

de 17 de março de 2020 

Revogada pela Resolução 2/20. 

 

 

Instrução CVM nº 620, 

de 17 de março de 2020 

 

Dispõe sobre a aquisição, por companhias emissoras, de 

debêntures de sua própria emissão, conforme o disposto 

no art. 55 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

nos mercados regulamentados de valores mobiliários, e 

altera dispositivos das instruções CVM nº 358, de 3 de 

janeiro de 2002, 480, de 7 de dezembro de 2009, 481, de 

17 de dezembro de 2009, e 583, de 20 de dezembro de 

2016. 

Instrução CVM nº 619, 

de 06 de fevereiro de 2020 

Altera e revoga dispositivos da Instrução CVM nº 592, de 

17 de novembro de 2017. (Publicada no DOU de 

07.02.2020) 

Instrução CVM nº 618, 

de 28 de janeiro de 2020 

Altera o prazo de entrada em vigor de dispositivos da 

Instrução CVM nº 612, de 21 de agosto de 2019. 

(Publicada no DOU de 29.01.2020) 

Deliberação CVM 872,  

de 27 de abril de 2021 

Suspensão de oferta pública de valor mobiliário 

distribuída com esforços restritos com o fim de prevenir 

situação anormal de mercado. 

Deliberação CVM 871,  

de 05 de março de 2021 

Revoga as deliberações que especifica. 

Deliberação CVM 870,  

de 02 de fevereiro de 2021 

Altera a Estrutura Organizacional da CVM. 
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Deliberação CVM 869,  

de 15 de dezembro de 2020 

Atuação irregular no mercado de valores mobiliários por 

parte de pessoas não autorizadas pela CVM, nos termos 

dos artigos 23 e 27-E da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro 

de 1976 e art. 2º da Instrução CVM nº 558/15. 

Deliberação CVM 868,  

de 1º de dezembro de 2020 

Atuação irregular no mercado de valores mobiliários por 

parte de pessoas não autorizadas pela CVM, nos termos 

dos artigos 23 e 27-E da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro 

de 1976 e art. 2º da Instrução CVM nº 558/15. 

Deliberação CVM 867,  

de 24 de novembro de 2020 

Atuação irregular no mercado de valores mobiliários por 

parte de pessoas não autorizadas pela CVM, nos termos 

dos artigos 23 e 27-E da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro 

de 1976 e art. 2º da Instrução CVM nº 558/15. 

Deliberação CVM 866,  

de 16 de setembro de 2020 

Delega competência ao Superintendente de Registro de 

Valores Mobiliários - SRE para conceder dispensa do 

cumprimento do requisito previsto no artigo 55 da 

Instrução CVM nº 400/03, sob determinadas condições, 

no âmbito das ofertas públicas de distribuição de ações. 

Deliberação CVM 865,  

de 02 de setembro de 2020 

Atuação irregular no mercado de valores mobiliários por 

parte de pessoas não autorizadas pela CVM, nos termos 

dos artigos 23 e 27-E da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro 

de 1976 e art. 2º da Instrução CVM nº 558/15 

Deliberação CVM 864,  

de 28 de julho de 2020 

Prorroga a suspensão da eficácia do art. 9º da Instrução 

CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009. (Publicada no DOU 

de 29.07.2020) 

Deliberação CVM 863,  

de 28 de julho de 2020 

Atuação irregular no mercado de valores mobiliários por 

parte de pessoas não autorizadas pela CVM, nos termos 

dos artigos 23 e 27-E da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro 

de 1976 e art. 2º da Instrução CVM nº 558/15 

Deliberação CVM 862,  

de 23 de julho de 2020 

Prorroga o prazo para apresentação, pelas companhias 

abertas com exercício social findo em 31 de dezembro de 

2019, do formulário de informações trimestrais com 

vencimento em 14 de agosto de 2020. 

Deliberação CVM 861,  

de 23 de julho de 2020 

Estabelece procedimentos para a realização de 

depoimentos por tele e videoconferência, no âmbito da 

atuação sancionadora da Comissão de Valores 

Mobiliários. (Publicada no DOU de 24.07.2020) 

Deliberação CVM 860,  

de 22 de julho de 2020 

Delega competência ao Superintendente de Registro de 

Valores Mobiliários - SRE para dispensar a necessidade de 

apresentação do boletim de subscrição, documento 

previsto no item 4, Anexo II da Instrução CVM nº 400/03, 

no âmbito das ofertas públicas de distribuição 

Deliberação CVM 859,  

de 07 de julho de 2020 

Aprova o Documento de Revisão de Pronunciamentos 

Técnicos nº 16, referente ao Pronunciamento Técnico CPC 

06 (R2), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis - CPC. 

Deliberação CVM 858,  

de 18 de junho de 2020 

Situação anormal de mercado em infração ao artigo 8°, 

caput, combinado com o inciso II do artigo 2°, ambos da 

Instrução CVM nº 588, de 13 de julho de 2017 e ao inciso 

III do artigo 4º da Deliberação CVM nº 749, de 15 de 

janeiro de 2016. 
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Deliberação CVM 857,  

de 02 de junho de 2020 

Altera a Deliberação CVM nº 749, de 15 de janeiro de 

2016. (Publicada no DOU de 03.06.2020) (Retificada no 

DOU de 03.07.2020) 

Deliberação CVM 856,  

de 05 de maio de 2020 

Oferta irregular de contratos de investimento coletivo no 

mercado de valores mobiliários sem os registros previstos 

na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 e na Instrução 

CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003. 

Deliberação CVM 855,  

de 30 de abril de 2020 

Estabelece procedimentos para a realização de sessões de 

julgamento exclusivamente por videoconferência 

enquanto perdurarem as medidas de proteção para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus 

(Covid-19). 

Deliberação CVM 854,  

de 24 de abril de 2020 

Aprova o Documento de Revisão de Pronunciamentos 

Técnicos nº 15 referente aos Pronunciamentos Técnicos 

CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48 emitidos pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis - CPC. 

Deliberação CVM 853,  

de 22 de abril de 2020 

Promove alteração temporária de determinados prazos 

previstos na Instrução CVM n° 356, de 17 de dezembro de 

2001 e dá outras providências. (Publicada no DOU de 

23.04.2020). 

Deliberação CVM 852,  

de 15 de abril de 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, altera a Deliberação CVM nº 849, 

de 31 de março de 2020, e revoga a Deliberação CVM nº 

846, de 16 de março de 2020. 

Deliberação CVM 851,  

de 14 de abril de 2020 

Altera a Estrutura Organizacional da CVM. (Publicada no 

DOU de 15.04.2020) 

Deliberação CVM 850,  

de 07 de abril de 2020 

Delega competência à Superintendência de Registro de 

Valores Mobiliários - SRE para apreciar pedidos de 

dispensa de registro e de requisitos de oferta pública de 

distribuição de cotas de emissão de FIDC aberto, exigível 

nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 21 da Instrução CVM nº 

356/01, a ser realizada com observância integral aos 

requisitos previstos pela Instrução CVM nº 476/09. 

Deliberação CVM 849,  

de 31 de março de 2020 

Estabelece o prazo para apresentação, pelas companhias 

abertas, de informações com vencimento no exercício de 

2020 e dá outras providências. (Publicada no DOU de 

01.04.2020). 

Deliberação CVM 848,  

de 25 de março de 2020 

Prorroga determinados prazos com vencimento no 

exercício de 2020 previstos em regulamentação editada 

pela CVM, bem como o término do período de vacância 

da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, 

dispõe sobre a suspensão dos prazos dos processos 

administrativos sancionadores, de que trata a Medida 

Provisória n° 928, de 2020, enquanto perdurar o estado 

de calamidade de que trata o Decreto Legislativo nº 6, de 

2020, e promove alterações temporárias na Instrução 

CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009 e na Instrução CVM 

nº 566, de 31 de julho de 2015. 

Deliberação CVM 847,  

de 16 de março de 2020 

Oferta pública de valor mobiliário sem os competentes 

registros previstos na Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 

1976, na Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 

2003 e na Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 

2009. 
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Deliberação CVM 845,  

de 18 de fevereiro de 2020 

Atuação irregular no mercado de valores mobiliários por 

parte de pessoas não autorizadas pela CVM, nos termos 

dos artigos 23 e 27-E da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro 

de 1976 e art. 2º da Instrução CVM nº 558/15. 

Deliberação CVM 844,  

de 05 de fevereiro de 2020 

Altera a Estrutura Organizacional da CVM. (Publicada no 

DOU de 06.02.2020) 

Deliberação CVM 843,  

de 05 de fevereiro de 2020 

Dispõe sobre a data de divulgação do calendário de 

entrega de informações previsto no art. 3º da Instrução 

CVM nº 608, de 25 de junho de 2019, em seu primeiro 

ano de vigência. 

Deliberação CVM 842,  

de 04 de fevereiro de 2020 

Atuação irregular no mercado de valores mobiliários por 

parte de pessoas não autorizadas pela CVM, nos termos 

dos artigos 23 e 27-E da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro 

de 1976 e art. 2º da Instrução CVM nº 558/15. 

Deliberação CVM 841,  

de 28 de janeiro de 2020 

Esclarece o posicionamento da CVM quanto à aplicação 

do art. 16 do Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 

2019, que regulamenta o art. 3º, caput, incisos I e IX, § 1º, 

inciso I e § 8º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 

2019. 

Outras regulamentações da CVM 

Relacionamos a seguir o resumo dos principais Ofícios-

Circulares emitidos pela CVM em 2021 e 2020. 

Superintendência de Relações com Investidores 

Institucionais 

Ofício-Circular CVM/SIN 07/21,  

de 1º de setembro de 2021 

Às instituições administradoras de fundos de 

investimento regulados pela Instrução CVM 555.  

Informação sobre as saídas de caixa previstas do fundo. 

Ofício-Circular CVM/SIN 06/21,  

de 22 de junho de 2021 

Entrada em vigor do novo Sistema de Gestão de Fundos 

de Investimento (SGF). 

Ofício-Circular CVM/SIN 05/21,  

de 28 de abril de 2021 

Orientações quanto à interpretação dos artigos 14 e 15 da 

Instrução CVM 608. 

Ofício-Circular CVM/SIN 04/21,  

de 07 de abril de 2021 

Alteração no regime de credenciamento de consultores 

de valores mobiliários – Resolução CVM 19. 

Ofício-Circular CVM/SIN 03/21,  

de 08 de março de 2021 

Monitoramento do enquadramento aos limites de 

concentração em fatores de risco dos fundos de 

investimento de acordo com suas classes definidas na 

Instrução. 

Ofício-Circular CVM/SIN 02/21,  

de 23 de fevereiro de 2021 

Orientações quanto aos elementos mínimos que devem 

compor as atividades de compliance e o Relatório de 

Conformidade previstos nos arts. 19 a 22 da Instrução 

CVM 558. 

Ofício-Circular CVM/SIN 01/21,  

de 18 de fevereiro de 2021 

Interpretação do artigo 2º, VI, da Instrução 555. 
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Ofício-Circular CVM/SIN 13/20,  

de 04 de novembro de 2020 

Esclarecimentos sobre a atividade profissional de analista 

de valores mobiliários nos termos da Instrução CVM 598. 

Ofício-Circular CVM/SIN 12/20,  

de 04 de novembro de 2020 

Novo sistema para envio das informações periódicas e 

eventuais dos Fundos de Investimento em Direitos 

Creditórios (FIDCs). 

Ofício-Circular CVM/SIN 11/20,  

de 20 de agosto de 2020 

Orientações sobre operações com instrumentos de 

captação vinculados a operações ativas (CDBV, LFV e 

LCIV), emitidos na forma da Resolução 2.921, do Conselho 

Monetário Nacional 

Ofício-Circular CVM/SIN 10/20,  

de 10 de agosto de 2020 

Nova plataforma para envio do Informe Diário dos fundos 

de investimento 

Ofício-Circular CVM/SIN 09/20,  

de 29 de junho de 2020 

Sistema FundosNET: Nova associação para envio do 

Informe Anual em caso de Oferta de Distribuição Pública 

de Cotas. 

Ofício-Circular CVM/SIN 08/20,  

de 18 de maio de 2020 

Companhias securitizadoras de créditos financeiros e 

competência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

Ofício-Circular CVM/SIN 07/20,  

de 13 de abril de 2020 

Nova versão do Informe Trimestral 

Ofício-Circular CVM/SIN 06/20,  

de 26 de março de 2020 

Interpretação para dispositivos regulamentares aplicáveis 

aos fundos de investimento 

Ofício-Circular CVM/SIN 05/20,  

de 09 de março de 2020 

Nova Plataforma Eletrônica para voto a distância de 

fundos de investimento imobiliário 

Ofício-Circular CVM/SIN 04/20,  

de 27 de fevereiro de 2020 

Aquisição de ativos financeiros no exterior e divulgação 

de informações publicitárias de fundos de investimento 

Ofício-Circular CVM/SIN 03/20,  

de 12 de fevereiro de 2020 

Informações constantes do perfil mensal dos fundos de 

investimento. 

Ofício-Circular CVM/SIN 02/20,  

de 04 de fevereiro de 2020 

Divulgação de informações relacionadas à condição de 

aplicação e resgate em fundos de investimento 

Ofício-Circular CVM/SIN 01/20,  

de 10 de janeiro de 2020 

Interpretação do art. 103, § 1º, e dos arts. 119, § 7º, c/c o 

art. 126, todos da Instrução CVM 555. 

Superintendência de Relações com Empresas 

Ofício Circular CVM/SEP 04/21,  

de 08 de julho de 2021 

Continuidade de Migração do Formulário de Informações 

Trimestrais (ITR) na plataforma web do Sistema 

Empresas.Net. 

Ofício Circular CVM/SEP 03/21,  

de 11 de maio de 2021 

Orientações sobre o Formulário de Informações 

Trimestrais (ITR) na plataforma web do Sistema 

Empresas.Net. 
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Ofício Circular CVM/SEP 02/21,  

de 19 de abril de 2021 

Atualização do Sistema Empresas.NET - versão 17.0.0.1. 

Ofício Circular CVM/SEP 01/21,  

de 26 de fevereiro de 2021 

Orientações gerais sobre procedimentos a serem 

observados pelas companhias abertas, estrangeiras e 

incentivadas. 

Ofício Circular CVM/SEP 10/20,  

de 29 de outubro de 2020 

Prorrogação da utilização da versão 16.0 do Sistema 

Empresas.NET. 

Ofício Circular CVM/SEP 09/20,  

de 16 de outubro de 2020 

Atualização do Manual de Envio de Informações 

Periódicas e Eventuais pelo Sistema Empresas.NET. 

Ofício Circular CVM/SEP 08/20,  

de 21 de setembro de 2020 

Atualização do Sistema Empresas.NET - versão 17.0. 

Ofício Circular CVM/SEP 07/20,  

de 26 de agosto de 2020 

Apresentações de "lives" com a presença de executivos 

de companhias abertas. 

Ofício Circular CVM/SEP 06/20,  

de 14 de julho de 2020 

Esclarecimentos sobre a vigência das versões 15.0.0.2 e 

16 do Sistema Empresas.NET. 

Ofício Circular CVM/SEP 05/20,  

de 03 de julho de 2020 

Nova prorrogação da utilização da versão 15.0.0.2 do 

Sistema Empresas.NET. 

Ofício Circular CVM/SEP 04/20,  

de 16 de abril de 2020 

Nova funcionalidade do Sistema Empresas.NET. 

Ofício Circular CVM/SEP 03/20,  

de 09 de abril de 2020 

Prorrogação da utilização da versão 15.0.0.2 do Sistemas 

Empresas.NET. 

Ofício Circular CVM/SEP 02/20,  

de 28 de fevereiro de 2020 

Orientações gerais sobre procedimentos a serem 

observados pelas companhias abertas, estrangeiras e 

incentivadas. 

Ofício Circular CVM/SEP 01/20,  

de 05 de fevereiro de 2020 

Novas funcionalidades e atualização do Sistema 

Empresas.NET (versão 16.0). 

Ofício Circular Conjunto CVM/SEP/SRE 01/20,  

de 06 de julho de 2020 

Esclarecimentos sobre a vigência das versões 15.0.0.2 e 

16 do Sistema Empresas.NET. 

Ofício-Circular CVM/SNC/SEP 01/21,  

de 29 de janeiro de 2021 

Orientações quanto a aspectos relevantes a serem 

observados na elaboração das Demonstrações Contábeis 

para o exercício social encerrado em 31/12/2020. 

Ofício-Circular CVM/SNC/SEP 04/20,  

de 1º de dezembro de 2020 

Orientação quanto a aspectos relevantes do CPC n. 47 - 

IFRS n. 15 e do CPC n. 48 – IFRS n. 9 a serem observados 

na elaboração das Demonstrações Contábeis das 

Companhias Transmissoras de Energia Elétrica. 

Ofício-Circular CVM/SNC/SEP 03/20,  

de 16 de abril de 2020 

Orientação quanto aos impactos das medidas de 

enfrentamento à pandemia da Covid-19 no cálculo de 

perdas esperadas para fins de aplicação da Deliberação 

CVM 763, de 22 de dezembro de 2016. 
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Ofício-Circular CVM/SNC/SEP 02/20,  

de 10 de março de 2020 

Efeitos do Coronavírus nas Demonstrações Financeiras. 

Ofício-Circular CVM/SNC/SEP 01/20,  

de 05 de fevereiro de 2020 

Orientação quanto a aspectos relevantes a serem 

observados na elaboração das Demonstrações Financeiras 

para o exercício social encerrado em 31/12/2019. 

Superintendência de Relações com o Mercado e 

Intermediários e Superintendência de Relações com 

Investidores Institucionais 

Ofício-Circular CVM/SMI 04/21,  

de 30 de agosto de 2021 

Melhores práticas para a realização, por parte dos 

intermediários, de procedimentos de liquidação 

compulsória de posições abertas detidas pelos clientes, 

em especial em mercados de liquidação futura. 

Ofício-Circular CVM/SMI 03/21,  

de 16 de julho de 2021 

Oferta para clientes de varejo de operações que incluam 

valores mobiliários objeto de registro em mercado de 

balcão organizado. 

Ofício-Circular CVM/SMI 02/21,  

de 26 de maio de 2021 

Deveres dos administradores de mercado e dos 

intermediários de adotar procedimentos e controles que 

visem garantir a efetividade (i) das penas de proibição 

temporária de realizar qualquer modalidade de operação 

no mercado de valores mobiliários aplicadas pela CVM e 

(ii) dos compromissos assumidos no âmbito de Termos de 

Compromisso celebrados com a CVM. 

Ofício-Circular CVM/SMI 08/20,  

de 02 de dezembro de 2020 

Oferecimento, em mercado de bolsa, de sistemas 

eletrônicos de busca de contrapartes pelos integrantes do 

sistema de distribuição de valores mobiliários 

("intermediários"). 

Ofício-Circular CVM/SMI 07/20,  

de 26 de agosto de 2020 

Esclarecimentos sobre a remuneração de agentes 

autônomos na negociação de ativos na modalidade Retail 

Liquidity Provider - RLP. 

Ofício-Circular CVM/SMI 06/20,  

de 18 de agosto de 2020 

Melhores práticas para acompanhamento de plataformas 

de negociação de terceiros conectados ao OMS (Order 

Management System) dos intermediários. 

Ofício-Circular CVM/SMI 05/20,  

de 04 de agosto de 2020 

I. Prazos de Comunicação à SMI: 

a. Acionamento de Plano de 

Continuidade de Negócios (PCN); 

b. Incidentes Relevantes em Sistemas 

Críticos; 

c. Incidentes Relevantes de Segurança 

Cibernética. 

II. Abrangência da vedação à aplicação de 

recursos de clientes. 

Ofício-Circular CVM/SMI 04/20,  

de 30 de julho de 2020 

Melhores práticas para suprir seus clientes com 

informações acerca de operações de empréstimo de 

ações 

Ofício-Circular CVM/SMI 03/20,  

de 08 de abril de 2020 

Melhores práticas para adoção de ‘Acordo de Nível de 

Serviço’ (Service Level Agreement) – SLA 

Ofício-Circular CVM/SMI 02/20,  

de 13 de março de 2020 

Recomendações para os intermediários sobre adoção de 

plano de contingência em razão de possível situação de 

estresse operacional causada pela disseminação do Covid-

19 (Coronavírus). 
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Ofício-Circular CVM/SMI/SIN 04/20,  

de 14 de dezembro de 2020 

Principais aprimoramentos em processos de PLDFT 

associados à entrada em vigor da Instrução CVM nº 

617/19. 

Ofício-Circular CVM/SMI/SIN 03/20,  

de 14 de outubro de 2020 

Orienta os depositários centrais, custodiantes, 

escrituradores e administradores de fundos de 

investimento em participações sobre procedimentos 

relacionados à disponibilização feita pela CVM de ofícios 

judiciais ou de outros órgãos públicos competentes 

relacionados a identificação e bloqueio de ativos. 

Ofício-Circular CVM/SMI/SIN 02/20,  

de 31 de agosto de 2020 

Comunicados publicados pelo GAFI/FATF. 

Ofício-Circular CVM/SMI/SIN 01/20,  

de 17 de janeiro de 2020 

Comunicados que relacionam países e jurisdições com 

deficiências estratégicas na prevenção à lavagem de 

dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo. 

Ofício-Circular CVM/SMI/SOI 01/21,  

de 23 de março de 2021 

Comunicação aos clientes sobre mudanças estruturais e 

ordinárias. 

Ofício-Circular CVM/SMI/SOI 01/20,  

de 03 de dezembro de 2020 

Tratamento dos problemas e casos de controvérsia entre 

o intermediário e seus clientes. 

Superintendência de Registro de Valores Mobiliários 

Ofício Circular CVM/SRE 01/21,  

de 1º de março de 2021 

Orientações gerais sobre procedimentos a serem 

observados pelos emissores/ofertantes e intermediários 

em ofertas públicas de valores mobiliários. 

Ofício Circular CVM/SRE 05/20,  

de 09 de outubro de 2020 

Orientações importantes relativas a pedidos de registro 

de ofertas públicas de distribuição. 

Ofício Circular CVM/SRE 04/20,  

de 09 de abril de 2020 

Esclarecimentos acerca dos itens IV da Deliberação CVM 

848 e VIII da Deliberação CVM 849. 

Ofício Circular CVM/SRE 03/20,  

de 18 de março de 2020 

Interpretação do art. 48 da Instrução CVM 400 à luz da 

edição da Deliberação CVM 846. 

Ofício Circular CVM/SRE 02/20,  

de 13 de março de 2020 

Efeitos do Coronavírus nas Ofertas Públicas registradas. 

Ofício Circular CVM/SRE 01/20,  

de 05 de março de 2020 

Orientações gerais sobre procedimentos a serem 

observados pelos emissores/ofertantes e intermediários 

em ofertas públicas de valores mobiliários. 

Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria 

com Gerente de Normas de Auditoria 

Ofício-Circular CVM/SNC/GNA 01/21,  

de 07 de maio de 2021 

Esclarecimentos relacionados à atuação do auditor 

contábil independente no âmbito do mercado de valores 

mobiliários. 

Ofício-Circular CVM/SNC/GNA 01/20,  

de 09 de abril de 2020 

Esclarecimentos relacionados à atuação do auditor 

contábil independente no âmbito do mercado de valores 

mobiliários. 



Guia de Demonstrações Financeiras – Exercício de 2021 

77 Classificação: Público 
 

Conselho Monetário Nacional (CMN) e Banco Central do 

Brasil (BCB): principais regulamentações do setor 

emitidas em 2021, 2020 e 2019 

Resoluções 

Resolução CMN n° 4.941 
26 de agosto de 2021 
 
Altera a Resolução nº 3.631, de 30 de outubro de 2008, 
que dispõe sobre a realização de contrato de swap de 
moedas entre o Banco Central do Brasil e o Federal 
Reserve Bank of New York. 
 
Resolução CMN n° 4.940 
26 de agosto de 2021 
 
Consolida, em ato normativo único, as normas que 
dispõem sobre procedimentos de salvaguarda às 
instituições financeiras à vista do disposto no art. 33 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 2000, 
procedimentos para exigir comprovação de cumprimento 
dos limites e condições para a contratação de operações 
de crédito, e procedimentos a serem observados para 
operações realizadas pelas instituições financeiras ao 
amparo dos §§ 1º, 2º e 3º do art. 65 da Lei Complementar 
nº 101, de 2000, em atendimento ao Decreto nº 10.139, 
de 28 de novembro de 2019. 
 
Resolução CMN n° 4.939 
26 de agosto de 2021 
 
Ajusta normas da Seção 2 (Beneficiários) do Capítulo 1 
(Disposições Preliminares), da Tabela 2 da Seção 6 
(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar - Pronaf) do Capítulo 7 (Encargos Financeiros e 
Limites de Crédito), e da Seção 7 (Programa para Redução 
da Emissão de Gases de Efeito Estufa na Agricultura - 
Programa ABC) do Capítulo 11 (Programas com Recursos 
do BNDES), do Manual de Crédito Rural (MCR). 
 
Resolução CMN n° 4.938 
17 de agosto de 2021 
 
Define os recursos para os financiamentos ao amparo do 
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). 
 

 
 
 
 
 
 
Resolução CMN n° 4.937 
29 de julho de 2021 
 
Dispõe sobre operações de crédito contratadas no âmbito 
do Programa de Estímulo ao Crédito pelas instituições 
que especifica. 
 
Resolução CMN n° 4.936 
29 de julho de 2021 
 
Altera a Resolução nº 4.790, de 26 de março de 2020, que 
dispõe sobre procedimentos para autorização e 
cancelamento de autorização de débitos em conta de 
depósitos e em conta-salário. 
 
Resolução CMN n° 4.934, 
29 de julho de 2021 
 
Ajusta regra aplicável ao enquadramento de operações 
de crédito rural no Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária. 
 
Resolução CMN n° 4.935, 
29 de julho de 2021 
 
Dispõe sobre a contratação de correspondentes no País 
pelas instituições financeiras e pelas demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
 
 
Resolução CMN n° 4.933,  
29 de julho de 2021 
 
Aprova o Estatuto e o Regulamento do Fundo Garantidor 
do Cooperativismo de Crédito (FGCoop) e estabelece a 
forma de contribuição. 
 
Resolução CMN n° 4.932, 
29 de julho de 2021 
 
Consolida os atos normativos que definem a remuneração 
das instituições financeiras pelos serviços de análise de 
viabilidade econômico-financeira dos projetos de 
financiamentos contratadas com recursos dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste, do 
Nordeste e do Norte, e revoga expressamente resoluções 
já tacitamente revogadas, em atendimento ao Decreto nº 
10.139, de 28 de novembro de 2019. 
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Resolução CMN n° 4.931,  
29 de julho de 2021 
 
Revoga as Resoluções do Conselho Monetário Nacional 
ns. 3.243, de 28 de outubro de 2004, 3.758, de 9 de julho 
de 2009, 4.223, de 12 de junho de 2013, 4.273, de 16 de 
outubro de 2013, e 4.393, de 19 de dezembro de 2014, 
em atendimento ao Decreto nº 10.139, de 28 de 
novembro de 2019. 
 
Resolução CMN n° 4.930, 
29 de julho de 2021 
 
Consolida critérios, condições, prazos e remuneração das 
instituições financeiras oficiais federais nos 
financiamentos concedidos ao amparo de recursos do 
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), do Fundo 
de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e do Fundo de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO), inclusive 
aqueles passíveis de subvenção econômica pela União. 
 
Resolução CMN n° 4.929, 
29 de julho de 2021 
 
Ajusta normas da Seção 2 (Beneficiários) do Capítulo 1 
(Disposições Preliminares) e da Seção 1 (Disposições 
Gerais) do Capítulo 10 (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf) do 
Manual de Crédito Rural (MCR). 
 
Resolução CMN n° 4.927, 
24 de junho de 2021 
 
Altera a Resolução CMN nº 4.870, de 27 de novembro de 
2020, que dispõe sobre o registro e o depósito da Cédula 
de Produto Rural. 
Resolução CMN n° 4.928, 
24 de junho de 2021 
 
Ajusta os fatores de ponderação incidentes sobre as 
operações de custeio ao amparo do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) 
lastreadas em recursos à vista, de que trata a Seção 2 
(Obrigatórios) do Capítulo 6 (Recursos) do Manual de 
Crédito Rural (MCR). 
 
Resolução CMN n° 4.926,  
24 de junho de 2021 
 
Altera a Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, 
que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos, 
a estrutura de gerenciamento de capital e a política de 
divulgação de informações. 

Resolução CMN n° 4.925, 
24 de junho de 2021 
 
Altera a Resolução nº 4.676, de 31 de julho de 2018, que 
dispõe sobre as condições gerais e os critérios para 
contratação de financiamento imobiliário pelas 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil e disciplina o 
direcionamento dos recursos captados em depósitos de 
poupança, e a Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 
2010, que dispõe sobre a cobrança de tarifas pela 
prestação de serviços por parte das instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil. 
 
Resolução CMN n° 4.924, 
24 de junho de 2021 
 
Dispõe sobre os princípios gerais para reconhecimento, 
mensuração, escrituração e evidenciação contábeis pelas 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
 
Resolução CMN n° 4.922, 
24 de junho de 2021 
 
Ajusta os preços de referência de produtos agrícolas, da 
pesca e da aquicultura. 
 
Resolução CMN n° 4.923, 
24 de junho de 2021 
 
Revoga a Resolução nº 4.619, de 21 de dezembro de 
2017. 
 
Resolução CMN n° 4.920, 
24 de junho de 2021 
  
Define os encargos financeiros para financiamentos com 
recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, 
de que trata a Seção 8 do Capítulo 7 (Encargos 
Financeiros e Limites de Crédito), e ajusta normas da 
Seção 4-A (Metodologia de cálculo das Taxas de Juros 
Rurais dos Fundos Constitucionais de Financiamento - 
TRFC) do Capítulo 2 (Condições Básicas) do Manual de 
Crédito Rural. 
 
Resolução CMN n° 4.921, 
24 de junho de 2021 
 
Ajusta normas do Programa de Garantia de Preços para a 
Agricultura Familiar (PGPAF), no âmbito do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf). 
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Resolução CMN n° 4.919, 
24 de junho de 2021 
  
Dispõe sobre a consolidação das normas que 
regulamentam a aplicação dos recursos do Fundo da 
Marinha Mercante (FMM). 
 
Resolução CMN n° 4.918, 
24 de junho de 2021 
  
Fixa a meta para a inflação e seu intervalo de tolerância 
para o ano de 2024. 
 
Resolução CMN n° 4.917, 
22 de junho de 2021 
  
Admite o cumprimento da exigibilidade de crédito rural 
dos Recursos Obrigatórios (MCR 6-2), pelas instituições 
financeiras, com operações de investimento, contratadas 
de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, nas 
mesmas condições vigentes para os beneficiários do 
Programa para Redução da Emissão de Gases de Efeito 
Estufa na Agricultura (Programa ABC), de que trata o MCR 
11-7, e do Programa para Construção e Ampliação de 
Armazéns (PCA), de que trata o MCR 11-9. 
 
Resolução CMN n° 4.916, 
22 de junho de 2021 
 
Ajusta a dedução da base de cálculo da exigibilidade dos 
Recursos Obrigatórios (MCR 6-2). 
 
Resolução CMN n° 4.915, 
22 de junho de 2021 
 
Ajusta regras do Programa de Garantia à Atividade 
Agropecuária atinentes ao conceito de empreendimento, 
ao enquadramento da operação de crédito rural no 
programa, à devolução do adicional e à comprovação de 
perdas em caso de solicitação de cobertura. 
 
Resolução CMN n° 4.914, 
24 de junho de 2021 
 
Ajusta normas a serem aplicadas às operações de crédito 
rural contratadas no âmbito do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do 
Fundo de Terras e da Reforma Agrária Mais. 

Resolução CMN n° 4.913, 
22 de junho de 2021 
 
Define os encargos financeiros e os limites de crédito para 
as linhas de crédito e os programas de que trata o 
Capítulo 7 (Encargos Financeiros e Limites de Crédito) e 
ajusta normas da Seção 4 (Metodologia de cálculo das 
Taxas de Juros do Crédito Rural - TCR) do Capítulo 2 
(Condições Básicas) do Manual de Crédito Rural (MCR). 
 
Resolução CMN n° 4.912, 
22 de junho de 2021 
 
Ajusta normas gerais do crédito rural a serem aplicadas a 
partir de 1º de julho de 2021. 
 
Resolução CMN n° 4.911, 
27 de maio de 2021 
 
Dispõe sobre os critérios gerais para elaboração e 
remessa de documentos contábeis ao Banco Central do 
Brasil pelas instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
 
Resolução CMN n° 4.910, 
27 de maio de 2021 
 
Dispõe sobre a prestação de serviços de auditoria 
independente para as instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil. 
 
Resolução CMN n° 4.909, 
27 de maio de 2021  
 
Altera a Resolução nº 4.676, de 31 de julho de 2018, que 
dispõe sobre as condições gerais e os critérios para 
contratação de financiamento imobiliário pelas 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil e disciplina o 
direcionamento dos recursos captados em depósitos de 
poupança. 
 
Resolução CMN n° 4.907, 
29 de abril de 2021 
 
Define os recursos para os financiamentos ao amparo do 
Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). 
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Resolução CMN n° 4.908, 
29 de abril de 2021 
 
Autoriza a prorrogação de parcelas dos financiamentos 
realizados com recursos do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte (FNO), do Fundo Constitucional 
de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro- Oeste (FCO) 
para atender os setores e atividades mais afetados pela 
pandemia da Covid-19. 
 
Resolução CMN n° 4.906,  
29 de abril de 2021 
 
Eleva, excepcionalmente para o ano agrícola 2021/2022, 
o limite do crédito de custeio para produção de milho e 
sorgo e autoriza o Financiamento para Garantia de Preços 
ao Produtor (FGPP) ao amparo de Recursos Obrigatórios, 
quando destinado à aquisição de milho e sorgo. 
 
Resolução CMN n° 4.904, 
29 de abril de 2021 
 
Altera a Seção 4-A do Capítulo 2 (Condições Básicas), a 
Seção 6 do Capítulo 7 (Encargos Financeiros e Limites de 
Crédito), as Seções 1 e 9 do Capítulo 10 (Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - 
Pronaf) e a Seção 1 do Capítulo 11 (Programas com 
Recursos do BNDES) do Manual de Crédito Rural (MCR) de 
que tratam as Resoluções CMN ns. 4.883, de 23 de 
dezembro de 2020, 4.899, de 25 de março de 2021, e 
4.889, de 26 de fevereiro de 2021. 
 
Resolução CMN n° 4.905, 
29 de abril de 2021 
 
Altera a Seção 6 do Capítulo 2 (Condições Básicas), a 
Seção 7 do Capítulo 4 (Finalidades e Instrumentos 
Especiais de Política Agrícola), a Seção 2 do Capítulo 9 
(Fundo de Defesa da Economia Cafeeira - Funcafé), a 
Seção 1 do Capítulo 10 (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf) e a Seção 
1 do Capítulo 11 (Programas com Recursos do BNDES) do 
Manual de Crédito Rural (MCR), constantes dos anexos às 
Resoluções CMN ns. 4.883, de 23 de dezembro de 2020, 
4.900, de 25 de março de 2021, e 4.889, de 26 de 
fevereiro de 2021, para estabelecer critérios para a 
prorrogação de dívidas do crédito rural pelas instituições 
financeiras. 

Resolução CMN n° 4.903, 
29 de abril de 2021 
 
Revoga Resoluções do Conselho Monetário Nacional 
atualmente codificadas no Manual de Crédito Rural 
(MCR), para atendimento à revisão e à consolidação dos 
atos normativos inferiores a decreto de que trata o 
Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. 
 
Resolução CMN n° 4.902, 
25 de março de 2021 
 
Dispõe sobre a consolidação dos dispositivos atualmente 
inseridos no Capítulo 16 do Manual de Crédito Rural 
(MCR), acerca do Programa de Garantia da Atividade 
Agropecuária (Proagro). 
 
Resolução CMN n° 4.901, 
25 de março de 2021 
 
Dispõe sobre a consolidação dos dispositivos atualmente 
inseridos no Capítulo 6 do Manual de Crédito Rural 
(MCR), acerca dos recursos do crédito rural. 
 
Resolução CMN n° 4.900, 
25 de março de 2021 
 
Dispõe sobre a consolidação dos dispositivos atualmente 
inseridos nos Capítulos 4, 5, 7 e 12 do Manual de Crédito 
Rural (MCR), acerca de finalidades e instrumentos 
especiais da política agrícola. 
 
Resolução CMN n° 4.899, 
25 de março de 2021 
 
Consolida as disposições relativas aos encargos 
financeiros e aos limites de crédito no Capítulo 7 
(Encargos Financeiros e Limites de Crédito) do Manual de 
Crédito Rural (MCR), em conformidade com o disposto no 
art. 5º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. 
 
Resolução CMN n° 4.897, 
25 de março de 2021 
 
Estabelece normas aplicáveis às operações de equalização 
de taxas de juros e de financiamento das exportações 
brasileiras do Programa de Financiamento às Exportações 
(Proex). 



Guia de Demonstrações Financeiras – Exercício de 2021 

81 Classificação: Público 
 

Resolução CMN n° 4.898, 
25 de março de 2021 
 
Altera o art. 2º da Resolução CMN nº 4.890, de 26 de 
fevereiro de 2021, para estabelecer taxa efetiva de juros 
de até 6% a.a. (seis por cento ao ano) nas contratações de 
Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor 
(FGPP), ao amparo de Recursos Obrigatórios, para o 
beneficiamento e industrialização de leite. 
 
Resolução CMN n° 4.896, 
26 de fevereiro de 2021 
 
Admite o cumprimento da exigibilidade de crédito rural 
dos Recursos Obrigatórios (MCR 6-2) com operações de 
investimento realizadas com beneficiários do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) e amplia, em caráter excepcional, o prazo de 
reembolso de operações contratadas no âmbito da linha 
de crédito de industrialização para Agroindústria Familiar, 
de que trata a Seção 11 (Pronaf Industrialização de 
Agroindústria Familiar) do Capítulo 10 (Pronaf) do Manual 
de Crédito Rural (MCR). 
 
Resolução CMN n° 4.895, 
26 de fevereiro de 2021 
 
Atualiza e consolida as regras aplicáveis à fiscalização das 
operações de crédito rural pelas instituições financeiras e 
consolida as regras sobre desclassificação e 
reclassificação. 
Resolução CMN n° 4.894, 
26 de fevereiro de 2021 
 
Prorroga as medidas de caráter emergencial de que trata 
a Resolução nº 4.810, de 30 de abril de 2020, aplicáveis 
aos procedimentos relativos à concessão, ao controle e à 
fiscalização das operações de crédito rural, em 
decorrência das medidas de distanciamento social 
adotadas para mitigar os impactos da pandemia 
provocada pela Covid-19. 
 
Resolução CMN n° 4.893, 
26 de fevereiro de 2021 
 
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 autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil. 

Resolução CMN n° 4.891, 
26 de fevereiro de 2021 
 
Define limite global anual para contratação de operações 
de crédito com os órgãos e entidades do setor público em 
2021, a ser observado pelas instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. 
 
Resolução CMN n° 4.889, 
26 de fevereiro de 2021 
 
Dispõe sobre a consolidação do Capítulo 8 (Programa 
Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural - Pronamp), 
do Capítulo 9 (Fundo de Defesa da Economia Cafeeira - 
Funcafé), do Capítulo 10 (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf) e do 
Capítulo 11 (Programas com Recursos do BNDES) do 
Manual de Crédito Rural (MCR), em conformidade com o 
disposto no art. 5º do Decreto nº 10.139, de 28 de 
novembro de 2019. 
 
Resolução CMN n° 4.890, 
26 de fevereiro de 2021 
 
Concede prazo adicional de reembolso do crédito de 
custeio pecuário para retenção de matrizes bovinas de 
leite e autoriza a contratação de Financiamento para 
Garantia de Preços ao Produtor (FGPP), ao amparo de 
Recursos Obrigatórios, para o beneficiamento e 
industrialização de leite. 
 
Resolução CMN n° 4.888, 
12 de fevereiro de 2021 
 
Altera a Resolução nº 4.734, de 27 de junho de 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. 
Resolução CMN n° 4.887, 
28 de janeiro de 2021 
 
Dispõe sobre auditoria cooperativa das cooperativas de 
crédito. 
 
Resolução CMN n° 4.856, 
de 24 de setembro de 2020 
 
Altera a Resolução nº 4.782, de 16 de março de 2020, que 
estabelece, por tempo determinado, em função de 
eventuais impactos da Covid-19 na economia, critérios 
temporários para a caracterização das reestruturações de 
operações de crédito, para fins de gerenciamento de risco 
de crédito. 
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Resolução CMN n° 4.855, 
de 24 de setembro de 2020 
 
Dispõe sobre os critérios para a mensuração da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa de operações 
realizadas no âmbito dos programas instituídos com o 
propósito de enfrentamento dos efeitos da pandemia da 
Covid-19 na economia. 
 
Resolução CMN n° 4.854, 
de 24 de setembro de 2020 
 
Dispõe sobre as operações de microcrédito, inclusive as 
de microcrédito produtivo orientado, realizadas pelas 
instituições financeiras e sobre o direcionamento de 
recursos para essas operações. 
 
Resolução CMN n° 4.853, 
de 24 de setembro de 2020 
 
Altera a Resolução nº 4.734, de 27 de junho de 2019, que 
estabelece condições e procedimentos para a realização 
de operações de desconto de recebíveis de arranjo de 
pagamento integrante do Sistema de Pagamentos 
Brasileiro baseado em conta pós-paga e de depósito à 
vista e de operações de crédito garantidas por esses 
recebíveis, por parte das instituições financeiras. 
 
Resolução CMN n° 4.852, 
de 27 de agosto de 2020 
 
Altera o Regulamento Anexo I à Resolução nº 4.373, de 29 
de setembro de 2014, que dispõe sobre aplicações de 
investidor não residente no Brasil nos mercados 
financeiro e de capitais no País e dá outras providências. 
 
Resolução CMN n° 4.851, 
de 27 de agosto de 2020 
 
Altera disposições da Resolução nº 4.192, de 1º de março 
de 2013, e da Resolução nº 4.279, de 31 de outubro de 
2013, e revoga a Resolução nº 4.679 e a Resolução nº 
4.680, ambas de 31 de julho de 2018, que dispõem sobre 
a metodologia para apuração do Patrimônio de 
Referência (PR). 
 
Resolução CMN n° 4.847, 
de 24 de agosto de 2020 
 
Dispõe sobre o Programa Emergencial de Acesso a Crédito 
na modalidade de garantia de recebíveis (Peac-
Maquininhas), instituído pela Lei nº 14.042, de 19 de 
agosto de 2020. 

Resolução CMN n° 4.846, 

de 24 de agosto de 2020 
 

Dispõe sobre as operações de crédito para financiamento 
da folha salarial ou do pagamento de verbas trabalhistas 
no âmbito do Programa Emergencial de Suporte a 
Empregos (Pese), instituído pela Lei nº 14.043, de 19 de 
agosto de 2020. 
 
Resolução CMN n° 4.845, 
de 24 de agosto de 2020 
 
Altera o limite global anual para contratação de 
operações de crédito com os órgãos e entidades do setor 
público em 2020, a ser observado pelas instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, por meio da alteração desse 
limite no Anexo à Resolução nº 4.589, de 29 de junho de 
2017. 
 
Resolução CMN n° 4.844, 
de 30 de julho de 2020 
 
Altera a Resolução nº 3.568, de 29 de maio de 2008, que 
dispõe sobre o mercado de câmbio, em relação à 
prestação de informação sobre as movimentações em 
contas de depósito em reais de pessoas físicas ou jurídicas 
residentes, domiciliadas ou com sede no exterior. 
 
Resolução CMN n° 4.843, 
de 30 de julho de 2020 
 
Prorroga as medidas de caráter emergencial introduzidas 
pela Resolução nº 4.810, de 30 de abril de 2020, 
aplicáveis aos procedimentos relativos à concessão, ao 
controle e à fiscalização das operações de crédito rural, 
em decorrência das medidas de distanciamento social 
adotadas para mitigar os impactos da pandemia 
provocada pela Covid-19. 
 
Resolução CMN n° 4.842, 
de 30 de julho de 2020 
 
Consolida os critérios gerais para mensuração e 
reconhecimento de ativos e passivos fiscais, correntes e 
diferidos, pelas instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil. 
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Resolução CMN n° 4.841, 
de 30 de julho de 2020 
 
Altera a Resolução nº 3.854, de 27 de maio de 2010, que 
dispõe sobre a declaração de bens e valores possuídos no 
exterior por pessoas físicas ou jurídicas residentes, 
domiciliadas ou com sede no País. 
 
Resolução CMN n° 4.838, 
de 21 de julho de 2020 
 
Dispõe sobre operações de crédito contratadas no âmbito 
do Programa de Capital de Giro para Preservação de 
Empresas pelas instituições que especifica. 
 
Resolução CMN n° 4.837, 
de 21 de julho de 2020 
 
Altera a Resolução nº 4.676, de 31 de julho de 2018, que 
dispõe sobre as condições gerais e os critérios para 
contratação de financiamento imobiliário pelas 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil e disciplina o 
direcionamento dos recursos captados em depósitos de 
poupança. 
 
Resolução CMN n° 4.834, 
de 25 de junho de 2020 
 
Altera os incisos III e IV do art. 1º da Resolução nº 4.760, 
de 27 de novembro de 2019, que instituiu linha de crédito 
com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) destinada a empresas 
cerealistas para financiamento de investimento em obras 
civis e na aquisição de máquinas e equipamentos 
necessários à construção de armazéns e à expansão da 
capacidade de armazenagem de grãos. 
 
Resolução CMN n° 4.831, 
de 25 de junho de 2020 
 
Fixa a meta para a inflação e seu intervalo de tolerância 
para o ano de 2023. 

Resolução CMN n° 4.829, 
de 18 de junho de 2020 
 
Altera os percentuais de direcionamento dos recursos à 
vista (MCR 6-2) e respectivos subdirecionamentos 
destinados à contratação de operações no âmbito do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao 
Médio Produtor Rural (Pronamp), e dos recursos da 
poupança rural (MCR 6-4); institui condições para o 
cumprimento do direcionamento dos recursos captados 
por emissão das Letras de Crédito do Agronegócio (MCR 
6-7); estabelece a obrigatoriedade de apresentação de 
coordenadas geodésicas para todas as operações de 
crédito rural de custeio e de investimento; e simplifica as 
regras aplicáveis à linha de financiamento para 
atendimento a cooperados (MCR 5-2). 
 
Resolução CMN n° 4.826, 
de 18 de junho de 2020 
 
Define procedimentos a serem observados para 
operações realizadas pelas instituições financeiras ao 
amparo dos § 1º, 2º e 3º do art. 65 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, e do art. 4º da Lei 
Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020. 
 
Resolução CMN n° 4.822, 
de 1 de junho de 2020 
 
Dispõe sobre a constituição, a organização e o 
funcionamento da sociedade de garantia solidária e da 
sociedade de contragarantia. 
 
Resolução CMN n° 4.821, 
de 1 de junho de 2020 
 
Altera o limite global anual para contratação de 
operações de crédito com os órgãos e entidades do setor 
público em 2020, a ser observado pelas instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, por meio de inclusão desse 
limite no Anexo à Resolução nº 4.589, de 29 de junho de 
2017. 
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Resolução CMN n° 4.820, 
de 29 de maio de 2020 
 
Estabelece, por prazo determinado, vedações à 
remuneração do capital próprio, ao aumento da 
remuneração de administradores, à recompra de ações e 
à redução de capital social, a serem observadas por 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, considerando os 
potenciais efeitos da pandemia do coronavírus (Covid-19) 
sobre o Sistema Financeiro Nacional. 
 
Resolução CMN n° 4.819, 
de 29 de maio de 2020 
 
Altera a Resolução nº 4.676, de 31 de julho de 2018, que 
dispõe sobre as condições gerais e os critérios para 
contratação de financiamento imobiliário pelas 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil e disciplina o 
direcionamento dos recursos captados em depósitos de 
poupança. 
 
Resolução CMN n° 4.818, 
de 29 de maio de 2020 
 
Consolida os critérios gerais para elaboração e divulgação 
de demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
pelas instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
 
Resolução CMN n° 4.817, 
de 29 de maio de 2020 
 
Dispõe sobre os critérios para mensuração e 
reconhecimento contábeis de investimentos em 
coligadas, controladas e controladas em conjunto 
mantidos por instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil. 
 
Resolução CMN n° 4.815, 
de 4 de maio de 2020 
 
Dispõe sobre condições e procedimentos para a 
realização de operações de desconto de recebíveis 
mercantis e de operações de crédito garantidas por esses 
recebíveis pelas instituições financeiras. 
 
Resolução Conjunta n° 1, 
de 4 de maio de 2020 
 
Dispõe sobre a implementação do Sistema Financeiro 
Aberto (Open Banking). 

Resolução CMN n° 4.814, 
de 30 de abril de 2020 
 
Altera a Resolução nº 4.677, de 31 de julho de 2018, que 
estabelece limites máximos de exposição por cliente e 
limite máximo de exposições concentradas. 
 
Resolução CMN n° 4.813, 
de 30 de abril de 2020 
 
Estabelece, por prazo determinado, percentuais a serem 
aplicados ao montante dos ativos ponderados pelo risco 
na forma simplificada (RWAS5), para fins de apuração do 
requerimento mínimo de Patrimônio de Referência 
Simplificado (PRS5), de que trata a Resolução nº 4.606, de 
19 de outubro de 2017. 
 
Resolução CMN n° 4.812, 
de 30 de abril de 2020 
 
Dispõe sobre os instrumentos de captação das sociedades 
de crédito, financiamento e investimento.   
 
Resolução CMN n° 4.811, 
de 30 de abril de 2020 
 
Altera a Resolução nº 3.568, de 29 de maio de 2008, que 
dispõe sobre o mercado de câmbio, e a Resolução nº 
3.954, de 24 de fevereiro de 2011, que altera e consolida 
as normas que dispõem sobre a contratação de 
correspondentes no País, para elevar limites de 
instituições para a realização de operações de câmbio e 
aprimorar os dispositivos relativos a correspondentes em 
operações de câmbio. 
 
Resolução CMN n° 4.810, 
de 30 de abril de 2020 
 
Estabelece medidas de caráter emergencial para os 
procedimentos relativos à concessão, ao controle e à 
fiscalização das operações de crédito rural em 
decorrência das medidas de distanciamento social 
adotadas para mitigar os impactos da pandemia 
provocada pela Covid-19. 
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Resolução CMN n° 4.809, 
de 30 de abril de 2020 
 
Altera a Resolução nº 4.662, 25 de maio de 2018, que 
dispõe sobre o requerimento de margem bilateral de 
garantia em operações com instrumentos financeiros 
derivativos realizadas no País ou no exterior por 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil, não liquidadas 
por meio de entidade que se interponha como 
contraparte central, e a Resolução nº 4.734, de 27 de 
junho de 2019, que estabelece condições e 
procedimentos para a realização de operações de 
desconto de recebíveis de arranjo de pagamento 
integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiro baseado 
em conta pós-paga e de depósito à vista e de operações 
de crédito garantidas por esses recebíveis. 
 
Resolução CMN n° 4.808, 
de 30 de abril de 2020 
 
Dispõe sobre a alienação de moeda estrangeira de que 
trata o § 1º do art. 60-A da Lei nº 11.343, de 23 de agosto 
de 2006. 
 
Resolução CMN n° 4.806, 
de 30 de abril de 2020 
 
Altera o prazo para contratação da linha de crédito com 
recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) destinada a empresas 
cerealistas para financiamento de investimento em obras 
civis e na aquisição de máquinas e equipamentos 
necessários à construção de armazéns e à expansão da 
capacidade de armazenagem de grãos, de que trata a 
Resolução nº 4.760, de 27 de novembro de 2019. 
 
Resolução CMN n° 4.805, 
de 23 de abril de 2020 
 
Altera a Resolução nº 4.222, de 23 de maio de 2013, e o 
Regulamento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), de 
que trata o Anexo II, para autorizar o Depósito a Prazo 
com Garantia Especial entre instituições financeiras 
associadas. 
 
Resolução CMN n° 4.803, 
de 9 de abril de 2020 
 
Dispõe sobre os critérios para a mensuração da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa das operações 
renegociadas pelas instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil devido à pandemia da Covid-19. 

Resolução CMN n° 4.799, 
de 6 de abril de 2020 
 
Altera o Regulamento do Fundo Garantidor de Créditos 
(FGC), de que trata o Anexo II à Resolução nº 4.222, de 23 
de maio de 2013, para ajustar o valor máximo garantido 
do Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGE). 
 
Resolução CMN n° 4.798, 
de 6 de abril de 2020 
 
Institui linha de crédito especial com recursos dos Fundos 
Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do 
Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO), de que trata o 
art. 8º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, e 
estabelece encargos financeiros, prazos, limites, 
finalidades e demais condições desse financiamento, 
destinado a atender aos setores produtivos, industrial, 
comercial e de serviços dos Municípios com situação de 
emergência ou estado de calamidade pública 
reconhecidos pelo Poder Executivo. 
 
Resolução CMN n° 4.795, 
de 2 de abril de 2020 
 
Autoriza o Banco Central do Brasil a conceder operações 
de empréstimo por meio de Linha Temporária Especial de 
Liquidez para aquisição de Letra Financeira com garantia 
em ativos financeiros ou valores mobiliários (LTEL-LFG). 
 
Resolução CMN n° 4.792, 
de 26 de março de 2020 
 
Altera a Resolução nº 4.656, de 26 de abril de 2018, que 
dispõe sobre a sociedade de crédito direto e a sociedade 
de empréstimo entre pessoas, disciplina a realização de 
operações de empréstimo e de financiamento entre 
pessoas por meio de plataforma eletrônica e estabelece 
os requisitos e os procedimentos para autorização para 
funcionamento, transferência de controle societário, 
reorganização societária e cancelamento da autorização 
dessas instituições. 
 
Resolução CMN n° 4.791, 
de 26 de março de 2020 
 
Altera a Resolução nº 4.782, de 16 de março de 2020, que 
estabelece, por tempo determinado, em função de 
eventuais impactos da Covid-19 na economia, critérios 
temporários para a caracterização das reestruturações de 
operações de crédito, para fins de gerenciamento de risco 
de crédito. 
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Resolução CMN n° 4.790, 
de 26 de março de 2020 
 
Dispõe sobre procedimentos para autorização e 
cancelamento de autorização de débitos em conta de 
depósitos e em conta-salário. 
 
Resolução CMN n° 4.788, 
de 23 de março de 2020 
 
Altera a Resolução nº 4.733, de 27 de junho de 2019, que 
dispõe sobre as condições de emissão de Letra Financeira 
por parte das instituições financeiras que especifica. 
 
Resolução CMN n° 4.786, 
de 23 de março de 2020 
 
Autoriza o Banco Central do Brasil a conceder operações 
de empréstimo por meio de Linha Temporária Especial de 
Liquidez. 
 
Resolução CMN n° 4.785, 
de 23 de março de 2020 
 
Altera a Resolução nº 4.222, de 23 de maio de 2013, para 
autorizar a captação de Depósitos a Prazo com Garantia 
Especial (DPGE) sem cessão fiduciária em favor do Fundo 
Garantidor de Créditos (FGC) e para ajustar a contribuição 
adicional das instituições associadas e dá outras 
providências. 
 
Resolução CMN n° 4.784, 
de 18 de março de 2020 
 
Altera a Resolução nº 4.680, de 31 de julho de 2018, que 
dispõe sobre a metodologia para apuração do Patrimônio 
de Referência (PR), de que trata a Resolução nº 4.192, de 
1º de março de 2013.  
 
Resolução CMN n° 4.783, 
de 16 de março de 2020 
 
Estabelece, por prazos determinados, percentuais a 
serem aplicados ao montante RWA, para fins de apuração 
da parcela ACPConservação de que trata a Resolução nº 
4.193, de 1º de março de 2013. 
 
Resolução CMN n° 4.782,  
de 16 de março de 2020 
 
Estabelece, por tempo determinado, em função de 
eventuais impactos da Covid-19 na economia, critérios 
temporários para a caracterização das reestruturações de 
operações de crédito, para fins de gerenciamento de risco 
de crédito. 

Resolução CMN n° 4.781, 
de 20 de fevereiro de 2020 
 
Autoriza o Banco Central do Brasil a conceder linha de 
redesconto às instituições financeiras participantes 
diretas do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI). 
 
Resolução CMN n° 4.779, 
de 20 de fevereiro de 2020 
 
Define limite global anual para contratação de operações 
de crédito com os órgãos e entidades do setor público em 
2020, a ser observado pelas instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil.   
 
Resolução CMN n° 4.777, 
de 29 de janeiro de 2020 
 
Altera a Resolução nº 2.723, de 31 de maio de 2000, que 
estabelece normas, condições e procedimentos para a 
instalação de dependências, no exterior, e para a 
participação societária, direta ou indireta, no País e no 
exterior, por parte de instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil; e revoga o § 2º do art. 9º do Anexo II da Resolução 
nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, que dispõe sobre 
aplicações de investidor não residente no Brasil nos 
mercados financeiro e de capitais no País. 
 
Resolução CMN n° 4.776, 
de 29 de janeiro de 2020 
 
Dispõe sobre os critérios gerais para elaboração e 
divulgação de demonstrações financeiras consolidadas 
pelas instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
 
Autoriza o Banco Central do Brasil a conceder linha de 
redesconto às instituições financeiras participantes 
diretas do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI). 

 
Resolução BCB n° 133, 
de 27 de agosto de 2021 
 
Altera a Resolução BCB nº 109, de 24 de junho de 2021, 
que dispõe sobre os cronogramas de implementação do 
Open Banking no País. 
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Resolução BCB n° 132, 
de 24 de agosto de 2021 
 
Dispõe sobre os procedimentos para a elaboração e a 
remessa do documento Estatísticas Bancárias 
Internacionais (EBI). 
 
Resolução BCB n° 130, 
de 20 de agosto de 2021 
 
Dispõe sobre a prestação de serviços de auditoria 
independente para as administradoras de consórcio e as 
instituições de pagamento autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil e estabelece os procedimentos 
específicos para elaboração dos relatórios resultantes do 
trabalho de auditoria independente realizado nas 
instituições financeiras e demais instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
 
Resolução BCB n° 129, 
de 19 de agosto de 2021 
 
Dispõe sobre depósitos voluntários a prazo de instituições 
financeiras no Banco Central do Brasil para fins de política 
monetária. 
 
Resolução BCB n° 128, 
de 11 de agosto de 2021 
 
Constitui o Comitê Consultivo de Avaliação de Ativos 
(CCAA) do Banco Central do Brasil. 
 
Resolução BCB n° 127, 
de 11 de agosto de 2021 
 
Dispõe sobre a apuração da base de cálculo e o 
recolhimento da contribuição ordinária das instituições 
associadas ao Fundo Garantidor do Cooperativismo de 
Crédito (FGCoop). 
 
Resolução BCB n° 123, 
de 5 de agosto de 2021 
 
Altera a Resolução BCB nº 51, de 16 de dezembro de 
2020, que estabelece procedimentos para autorização e 
cancelamento de autorização de débitos em conta. 
 
Resolução BCB n° 122, 
de 2 de agosto de 2021 
 
Dispõe sobre o depósito de Letras Financeiras em 
entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil e sobre 
a autorização para utilização de recursos captados por 
meio de Letra Financeira na composição do Patrimônio de 
Referência. 

Resolução BCB n° 121, 
de 29 de julho de 2021 
 
Altera a Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, relativa 
ao procedimento para cálculo do requerimento de capital 
das exposições sujeitas a risco de crédito mediante 
abordagem padronizada (RWACPAD). 
 
Resolução BCB n° 120, 
de 27 de julho de 2021 
 
Dispõe sobre os princípios gerais para reconhecimento, 
mensuração, escrituração e evidenciação contábeis pelas 
administradoras de consórcio e pelas instituições de 
pagamento autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil e sobre os procedimentos específicos para a 
aplicação desses princípios pelas instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. 
 
Resolução BCB n° 119, 
de 27 de julho de 2021 
 
Altera a Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, que 
dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles 
internos a serem adotados pelas instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à 
prevenção da utilização do sistema financeiro para a 
prática dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, 
direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998, e de financiamento do terrorismo, 
previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. 
 
Resolução BCB n° 118, 
de 22 de julho de 2021 
 
Altera a Resolução BCB nº 1, de 12 de agosto de 2020, 
que institui o arranjo de pagamentos Pix e aprova o seu 
Regulamento, e o Regulamento anexo à Resolução BCB nº 
1, de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de 
pagamentos Pix. 
 
Resolução BCB n° 117, 
de 21 de julho de 2021 
 
Altera a Resolução BCB nº 32, de 29 de outubro de 2020, 
que estabelece os requisitos técnicos e procedimentos 
operacionais para a implementação no País do Sistema 
Financeiro Aberto (Open Banking). 
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Resolução BCB n° 114, 
de 14 de julho de 2021 
 
Altera a Resolução BCB nº 109, de 24 de junho de 2021, 
que dispõe sobre os cronogramas de implementação do 
Open Banking no País. 
 
Resolução BCB n° 113, 
de 6 de julho de 2021 
 
Altera o Regulamento do Comitê de Gestão Estratégica 
(CGE), anexo à Resolução BCB nº 71, de 11 de fevereiro 
de 2021. 
 
Resolução BCB n° 112, 
de 6 de julho de 2021 
 
Institui o novo Regulamento do Comitê de Governança, 
Riscos e Controles (GRC), e revoga o Regulamento anexo 
à Portaria nº 93.608, de 29 de maio de 2017. 
 
Resolução BCB n° 111, 
de 6 de julho de 2021 
 
Dispõe sobre os critérios para a classificação de 
instrumentos na carteira de negociação ou na carteira 
bancária, sobre os requisitos de governança relativos às 
mesas de operações em que são gerenciados os 
instrumentos sujeitos ao risco de mercado, sobre as 
exigências para o reconhecimento de transferências 
internas de risco na apuração dos requerimentos mínimos 
de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 
2013, e revoga a Circular nº 3.354, de 27 de junho de 
2007. 
 
Resolução BCB n° 110, 
de 1 de julho de 2021 
 
Institui as Linhas Financeiras de Liquidez (LFL) do Banco 
Central do Brasil e aprova o seu regulamento. 
 
Resolução BCB n° 109, 
de 24 de junho de 2021 
 
Estabelece os cronogramas de submissão de convenção e 
de implementação, por parte das instituições 
participantes do Open Banking, do compartilhamento de 
dados e serviços de que trata a Resolução Conjunta nº 1, 
de 4 de maio de 2020. 

Resolução BCB n° 108, 
de 24 de junho de 2021 
 
Dispõe sobre as regras e os procedimentos a serem 
observados para o controle e para a contagem de prazos 
máximos de decisão administrativa dos pedidos de atos 
públicos de liberação de atividade econômica requeridos 
ao Banco Central do Brasil, sobre os prazos específicos 
para as diferentes fases dos processos administrativos de 
liberação da atividade econômica e sobre os prazos 
máximos para decisão administrativa de pedidos 
formulados por instituições regidas pela Lei nº 4.595, de 
31 de dezembro de 1964, e pela Lei Complementar nº 
130, de 17 de abril de 2009. 
 
Resolução BCB n° 107, 
de 17 de junho de 2021 
 
Altera a Circular nº 3.809, de 25 de agosto de 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). 
 
Resolução BCB n° 106, 
de 17 de junho de 2021 
 
Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.743, de 8 de 
janeiro de 2015, para acrescentar determinadas 
avaliações ao rol de documentos necessários à instrução 
dos pedidos de autorização. 
 
Resolução BCB n° 105, 
de 9 de junho de 2021 
 
Aprova o Regulamento do Sistema de Transferência de 
Reservas (STR), da conta Reservas Bancárias e da Conta 
de Liquidação no Banco Central do Brasil. 
 
Resolução BCB n° 104, 
de 8 de junho de 2021 
 
Altera o Regulamento anexo à Circular nº 4.027, de 12 de 
junho de 2020, que regulamenta o funcionamento do 
Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) e da Conta 
Pagamentos Instantâneos (Conta PI) no Banco Central do 
Brasil, em razão da introdução do Mecanismo Especial de 
Devolução no regulamento do arranjo de pagamentos Pix, 
anexo à Resolução BCB nº 1, de 12 de agosto de 2020. 
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Resolução BCB n° 103, 
de 8 de junho 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. 
 
Resolução BCB n° 102, 
de 7 de junho de 2021 
 
Dispõe sobre a elaboração e a remessa de informações 
relativas aos instrumentos financeiros objeto de garantia 
ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e sobre a 
apuração da base de cálculo e o recolhimento das 
contribuições das instituições associadas ao FGC. 
 
Resolução BCB n° 101, 
de 2 de junho de 2021 
 
Altera a Resolução BCB nº 74, de 23 de fevereiro de 2021, 
que 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. 
 
Resolução BCB n° 100, 
de 2 de junho de 2021 
 
Consolida os procedimentos para a remessa de 
informações diárias referentes ao total de exposição em 
ouro, em moeda estrangeira e em operações sujeitas à 
variação cambial e às parcelas relativas ao risco de 
mercado dos ativos ponderados pelo risco (RWA). 
 
Resolução BCB n° 99, 
de 2 de junho de 2021 
 
Altera a Circular nº 3.590, de 26 de abril de 2012, que 
dispõe sobre a análise de atos de concentração no 
Sistema Financeiro Nacional pelo Banco Central do Brasil. 
 
Resolução BCB n° 98, 
de 1° de junho de 2021 
 
Dispõe sobre o Sistema de Informações de Valores a 
Receber (SVR) e sobre a remessa ao Banco Central do 
Brasil de informações relativas a valores a devolver a 
pessoas naturais e jurídicas. 
 

Resolução BCB n° 97, 
de 25 de maio de 2021 
 
Estabelece os procedimentos relativos ao processo de 
credenciamento e descredenciamento de Entidade de 
Auditoria Cooperativa e de empresa de auditoria 
independente para a realização das atividades de 
auditoria cooperativa, os requisitos para a definição do 
escopo da atividade de auditoria cooperativa e os 
critérios para a elaboração e remessa dos relatórios e 
documentos resultantes da auditoria cooperativa. 
 
Resolução BCB n° 96, 
de 19 de maio de 2021 
 
Dispõe sobre a abertura, a manutenção e o encerramento 
de contas de pagamento. 
 
Resolução BCB n° 95, 
de 10 de maio 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. 
 
Resolução BCB n° 94, 
de 6 de maio de 2021 
 
Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.743, de 8 de 
janeiro de 2015, disciplinando o afastamento do dever da 
entidade registradora, na qual estejam registrados ativos 
financeiros de obrigação de pagamento das instituições 
financeiras, de implantar mecanismos de 
interoperabilidade com os sistemas de registro que já 
ofertam o registro daquele tipo de ativo financeiro. 
 
Resolução BCB n° 93, 
de 6 de maio de 2021 
 
Dispõe sobre a atividade de auditoria interna nas 
administradoras de consórcio e nas instituições de 
pagamento 
 
Resolução BCB n° 92, 
de 6 de maio de 2021 
 
Dispõe sobre a utilização do Padrão Contábil das 
Instituições Reguladas pelo Banco Central do Brasil (Cosif) 
pelas administradoras de consórcio e instituições de 
pagamento e sobre a estrutura do elenco de contas do 
Cosif a ser observado pelas instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. 
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Resolução BCB n° 89, 
de 22 de abril de 2021 
 
Altera a Circular nº 3.682, de 4 de novembro de  
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. 
 
Resolução BCB n° 88, 
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. 
 
Resolução BCB n° 87, 
de 20 de abril de 2021 
 
Dispõe sobre a consolidação das Seções 6 (Contabilização 
e Controle) do Capítulo 3 (Operações) e 5 (Cálculo e 
Cobrança de Custo Financeiro por Deficiência no 
Cumprimento das Exigibilidades) do Capítulo 6 (Recursos) 
do Manual de Crédito Rural (MCR) e sobre a revogação 
das Circulares do Banco Central do Brasil atualmente 
codificadas no MCR. 
 
Resolução BCB n° 86, 
de 14 de abril de 2021 
 
Altera a Resolução BCB nº 32, de 29 de outubro de 2020, 
que estabelece os requisitos técnicos e procedimentos 
operacionais para a implementação no País do Sistema 
Financeiro Aberto (Open Banking). 
 
Resolução BCB n° 85, 
de 08 de abril de 2021 
 
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. 

Resolução BCB n° 84, 
de 31 de março de 2021 
 
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 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. 
 
Resolução BCB n° 83, 
de 31 de março de 2021 
 
Altera a Circular nº 3.809, de 25 de agosto de 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). 
 
Resolução BCB n° 82, 
de 31 de março de 2021 
 
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, de 1º de março de 2013. 
 
Resolução BCB n° 81, 
de 25 de março de 2021 
Disciplina 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. 
 
Resolução BCB n° 80, 
de 25 de março de 2021 
 
Disciplina a constituição e o funcionamento das 
instituições de pagamento, estabelece os parâmetros 
para ingressar com pedidos de autorização de 
funcionamento por parte dessas instituições e dispõe 
sobre a prestação de serviços de pagamento por outras 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil. 
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Resolução BCB n° 79, 
de 18 de março 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. 
 
Resolução BCB n° 78, 
de 10 de março de 2021 
 
Altera a Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018, 
que define as regras do recolhimento compulsório sobre 
recursos a prazo. 
 
Resolução BCB n° 77, 
de 3 de março de 2021 
 
Institui o Comitê Estratégico de Gestão do Sandbox 
Regulatório (CESB) e divulga seu Regulamento. 
 
Resolução BCB n° 76, 
de 23 de fevereiro de 2021 
 
Dispõe sobre os instrumentos de atuação do Banco 
Central do Brasil no mercado de câmbio brasileiro para 
fins de implementação da política cambial. 
 
Resolução BCB n° 75, 
de 23 de fevereiro de 2021 
 
Dispõe sobre as formas de atuação do Banco Central do 
Brasil no mercado secundário de títulos públicos federais 
para fins de política monetária. 
 
Resolução BCB n° 74, 
de 23 de fevereiro de 2021 
 
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. 
 
Resolução BCB n° 73, 
de 18 de fevereiro de 2021 
 
Altera a Circular nº 3.057, de 31 de agosto de 2001, e o 
Regulamento anexo à Circular nº 3.743, de 8 de janeiro de 
2015, para estabelecer as fases do processo de 
autorização e disciplinar o processo de cancelamento de 
autorização, a pedido e de ofício, aplicáveis ao 
funcionamento dos sistemas operados pelas câmaras e 
prestadores de serviços de compensação e de liquidação 
e ao exercício das atividades de registro e de depósito 
centralizado de ativos financeiros. 

Resolução BCB n° 66, 
de 26 de janeiro de 2021 
 
Dispõe sobre os critérios gerais para o registro contábil do 
patrimônio líquido das administradoras de consórcio e 
das instituições de pagamento e sobre 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. 
 
Resolução BCB n° 65, 
de 26 de janeiro de 2021 
 
Dispõe sobre a política de conformidade (compliance) das 
administradoras de consórcio e das instituições de 
pagamento. 
 
Resolução BCB n° 64, 
de 26 de janeiro de 2021 
 
Revoga Circulares e Cartas Circulares que dispõem sobre 
o envio de dados relativos à captação e à aplicação de 
recursos provenientes de depósitos de poupança pelas 
instituições integrantes do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE). 
 
Resolução BCB n° 63, 
de 21 de janeiro de 2021 
 
Estabelece o procedimento de consulta ao Banco Central 
do Brasil, pelas instituições financeiras, de dados relativos 
ao valor total agregado de recebíveis de arranjos de 
pagamento liquidados de forma centralizada 
 
Resolução BCB n° 59, 
de 23 de dezembro de 2020 
 
Dispõe sobre os critérios gerais para mensuração e 
reconhecimento de obrigações sociais e trabalhistas pelas 
administradoras de consórcio e pelas instituições de 
pagamento. 
 
Resolução BCB n° 58, 
de 23 de dezembro de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.871, de 21 de dezembro de 2017, 
que dispõe sobre o Convênio de Pagamentos e Créditos 
Recíprocos (CCR). 
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Resolução BCB n° 57, 
de 16 de dezembro de 2020 
 
Altera o art. 4º da Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 
2013, para modificar a forma de prestação das 
informações pelos instituidores de arranjo de pagamento 
não integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiro 
(SPB). 
 
Resolução BCB n° 56, 
de 16 de dezembro de 2020 
 
Disciplina o processo de preparação e elaboração do 
Relatório de Economia Bancária (REB). 
 
Resolução BCB n° 55, 
de 16 de dezembro de 2020 
 
Aprova o Regulamento do Sistema Especial de Liquidação 
e de Custódia (Selic). 
 
Resolução BCB n° 54, 
de 16 de dezembro de 2020 
 
Dispõe sobre a divulgação do Relatório de Pilar 3. 
 
Resolução BCB n° 53, 
de 16 de dezembro de 2020 
 
Estabelece procedimentos para a remessa de informações 
relativas às operações de microcrédito e define critérios 
para aferição do cumprimento do direcionamento nessas 
operações. 
 
Resolução BCB n° 52, 
de 16 de dezembro de 2020 
 
Dispõe sobre a disponibilização de informações relativas a 
Cédulas de Produto Rural registradas ou depositadas em 
sistema de registro ou de depósito centralizado operado 
por entidade registradora ou depositária central 
autorizada pelo Banco Central do Brasil. 
 
Resolução BCB n° 51, 
de 16 de dezembro de 2020 
 
Estabelece procedimentos para autorização e 
cancelamento de autorização de débitos em conta. 
 

Resolução BCB n° 50, 
de 16 de dezembro de 2020 
 
Dispõe sobre os requisitos para instauração e execução 
pelo Banco Central do Brasil do Ambiente Controlado de 
Testes para Inovações Financeiras e de Pagamento 
(Sandbox Regulatório) - Ciclo 1, bem como sobre os 
procedimentos e requisitos aplicáveis à classificação e à 
autorização para participação nesse ambiente. 
 
Resolução BCB n° 48, 
de 10 de dezembro de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.876, de 31 de janeiro de 2018, que 
dispõe sobre metodologias e procedimentos para a 
avaliação da suficiência do valor de Patrimônio de 
Referência (PR) mantido para a cobertura do risco de 
variação das taxas de juros em instrumentos classificados 
na carteira bancária (IRRBB), a identificação, mensuração 
e controle do IRRBB e a remessa ao Banco Central do 
Brasil de informações relativas ao IRRBB, e revoga a 
Circular nº 3.365, de 12 de setembro de 2007. 
 
Resolução BCB n° 46, 
de 24 de novembro de 2020 
 
Dispõe sobre a metodologia de cálculo e a divulgação da 
Taxa Selic. 
 
Resolução BCB n° 45, 
de 24 de novembro de 2020 
 
Dispõe sobre a metodologia de apuração da taxa de 
câmbio real/dólar americano divulgada pelo Banco 
Central do Brasil (Ptax). 
 
Resolução BCB n° 44, 
de 24 de novembro de 2020 
 
Estabelece procedimentos para a execução pelas 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil das medidas determinadas pela Lei nº 13.810, de 8 
de março de 2019, que dispõe sobre o cumprimento de 
sanções impostas por resoluções do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, incluída a indisponibilidade 
de ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades, e 
a designação nacional de pessoas investigadas ou 
acusadas de terrorismo, de seu financiamento ou de atos 
a ele correlacionados. 
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Resolução BCB n° 41, 
de 13 de novembro de 2020 
 
Revoga a Circular nº 3.796, de 16 de junho de 2016, que 
estabelece procedimentos a serem observados pelas 
instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional 
de Crédito Rural (SNCR) na contratação e na fiscalização 
de operações de crédito rural. 
 
Resolução BCB n° 40, 
de 13 de novembro de 2020 
 
Altera dispositivos do Regulamento anexo à Circular nº 
4.027, de 12 de junho de 2020, que regulamenta o 
funcionamento do Sistema de Pagamentos Instantâneos 
(SPI) e da Conta Pagamentos Instantâneos (Conta PI) no 
Banco Central do Brasil, em razão das alterações 
introduzidas no Regulamento do arranjo de pagamentos 
Pix, anexo à Resolução BCB nº 1, de 12 de agosto de 2020. 
 
Resolução BCB n° 39, 
de 13 de novembro de 2020 
 
Altera o Regulamento anexo à Resolução BCB nº 1, de 12 
de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do 
arranjo de pagamentos Pix. 
Resolução BCB n° 38, 
de 11 de novembro de 2020 
 
Consolida a remessa de informações sobre cotistas de 
fundos de investimento. 
 
Resolução BCB n° 36, 
de 04 de novembro de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.953, de 10 de julho de 2019, que 
institui a identificação padronizada de operações de 
crédito na remessa de informações ao Sistema de 
Informações de Créditos (SCR), de que trata a Resolução 
nº 4.571, de 26 de maio de 2017, e em todos os registros 
que identifiquem operações de crédito, realizados em 
entidades autorizadas a exercer as atividades de registro 
ou de depósito centralizado de ativos financeiros e 
valores mobiliários.  
 
Resolução BCB n° 35, 
de 29 de outubro de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.952, de 27 de junho de 2019, que 
dispõe sobre o registro de recebíveis decorrentes de 
transações no âmbito de arranjo de pagamento baseado 
em conta pós-paga e de depósito à vista integrante do 
Sistema de Pagamentos Brasileiro. 

Resolução BCB n° 34, 
de 29 de outubro de 2020 
 
Divulga o novo Regulamento da Licença para Capacitação 
no âmbito do Banco Central do Brasil. 
 
Resolução BCB n° 33, 
de 29 de outubro de 2020 
 
Dispõe sobre os critérios para mensuração e 
reconhecimento contábeis de investimentos em 
coligadas, controladas e controladas em conjunto 
mantidos pelas administradoras de consórcio e pelas 
instituições de pagamento e os procedimentos para a 
divulgação em notas explicativas de informações 
relacionadas a esses investimentos pelas instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
 
Resolução BCB n° 32, 
de 29 de outubro de 2020 
 
Estabelece os requisitos técnicos e procedimentos 
operacionais para a implementação no País do Sistema 
Financeiro Aberto (Open Banking). 
 
Resolução BCB n° 31, 
de 29 de outubro de 2020 
 
Aprova o Manual de Penalidades do Pix. 
 
Resolução BCB n° 30, 
de 29 de outubro de 2020 
 
Altera a Resolução BCB nº 19, de 1º de outubro de 2020, 
e o Regulamento anexo à Resolução BCB nº 1, de 12 de 
agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do 
arranjo de pagamentos Pix. 
 
Resolução BCB n° 29, 
de 23 de outubro de 2020 
 
Estabelece as diretrizes para funcionamento do Ambiente 
Controlado de Testes para Inovações Financeiras e de 
Pagamento (Sandbox Regulatório) e as condições para o 
fornecimento de produtos e serviços no contexto desse 
ambiente no âmbito do Sistema Financeiro Nacional e do 
Sistema de Pagamentos Brasileiro. 
 
Resolução BCB n° 28, 
de 23 de outubro de 2020 
 
Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de 
componente organizacional de ouvidoria pelas 
instituições de pagamento e pelas administradoras de 
consórcio. 
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Resolução BCB n° 27, 
de 23 de outubro de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.981, de 6 de fevereiro de 2020, que 
dispõe sobre a prestação de informações no extrato da 
conta de depósitos com contrato de cheque especial de 
titularidade de pessoa natural ou de microempreendedor 
individual (MEI). 
 
Resolução BCB n° 25, 
de 22 de outubro de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.681, de 4 de novembro de 2013, que 
dispõe sobre o gerenciamento de riscos, os 
requerimentos mínimos de patrimônio, a governança de 
instituições de pagamento, a preservação do valor e da 
liquidez dos saldos em contas de pagamento, e dá outras 
providências. 
 
Resolução BCB n° 23, 
de 20 de outubro de 2020 
 
Dispõe sobre o fornecimento, pelas instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de 
informações sobre sua composição societária.  
 
Resolução BCB n° 22, 
de 8 de outubro de 2020 
 
Altera dispositivos do Regulamento do Sistema de 
Transferência de Reservas (STR), anexo à Circular nº 
3.100, de 28 de março de 2002, e do Regulamento do 
Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), anexo à 
Circular nº 4.027, de 12 de junho de 2020, relativos à 
política de tarifação desses sistemas aplicável à Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN). 
 
Resolução BCB n° 20, 
de 1 de outubro de 2020 
 
Dispõe sobre a linha de redesconto a ser concedida, pelo 
Banco Central do Brasil, às instituições financeiras 
participantes diretas do Sistema de Pagamentos 
Instantâneos (SPI), de que trata a Resolução nº 4.781, de 
20 de fevereiro de 2020. 
 
Resolução BCB n° 19, 
de 1 de outubro de 2020 
 
Dispõe sobre a cobrança de tarifas de clientes pela 
prestação de serviços no âmbito do arranjo de 
pagamentos instantâneos instituído pelo Banco Central 
do Brasil (Pix) e pela prestação do serviço de iniciação de 
transação de pagamento no âmbito de arranjos de 
pagamento. 

Resolução BCB n° 17, 
de 17 de setembro de 2020 
 
Altera as Circulares ns. 3.644, de 4 de março de 2013, e 
3.748, de 27 de fevereiro de 2015, relativas ao 
procedimento para cálculo do requerimento de capital 
das exposições sujeitas a risco de crédito sujeitas ao 
cálculo do requerimento de capital mediante abordagem 
padronizada (RWACPAD) e à metodologia de apuração da 
Razão de Alavancagem, respectivamente. 
 
Resolução BCB n° 16, 
de 17 de setembro de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, 
que dispõe sobre o mercado de câmbio, para aprimorar 
dispositivos sobre a assinatura eletrônica de contratos de 
câmbio e sobre a entrega e o recebimento dos reais em 
aquisições de bens e serviços por meio de empresa 
facilitadora de pagamentos internacionais. 
 
Resolução BCB n° 15, 
de 17 de setembro de 2020 
 
Consolida os critérios gerais para mensuração e 
reconhecimento de ativos e passivos fiscais, correntes e 
diferidos, aplicáveis às administradoras de consórcio e às 
instituições de pagamento e os procedimentos a serem 
observados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil na apresentação de pedido para 
dispensa de critério para constituição do ativo fiscal 
diferido ou para sua baixa e na divulgação de informações 
em notas explicativas. 
 
Resolução BCB n° 13, 
de 9 de setembro de 2020 
 
Consolida os critérios gerais de contabilidade aplicáveis às 
instituições de pagamento e às administradoras de 
consórcio em regime de liquidação extrajudicial, os 
procedimentos contábeis aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil em 
regime de liquidação extrajudicial na elaboração e 
divulgação de demonstrações financeiras e os 
procedimentos para registro contábil e divulgação de 
informações acerca dos ativos componentes das carteiras 
de ativos e das obrigações por emissão de Letra 
Imobiliária Garantida (LIG) pela instituição emissora de 
LIG e pelo agente fiduciário nas hipóteses de decretação 
de intervenção, liquidação extrajudicial ou falência da 
instituição emissora, ou de reconhecimento do seu 
estado de insolvência pelo Banco Central do Brasil. 
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Resolução BCB n° 12, 
de 25 de agosto de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, relativa 
ao procedimento para cálculo do requerimento de capital 
das exposições sujeitas a risco de crédito mediante 
abordagem padronizada (RWACPAD). 
 
Resolução BCB n° 10, 
de 20 de agosto de 2020 
 
Altera o Regulamento anexo à Circular nº 3.682, de 4 de 
novembro de 2013, que disciplina a prestação de serviço 
de pagamento no âmbito dos arranjos de pagamento 
integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), 
com a finalidade de estender o prazo para a adoção do BR 
Code. 
 
Resolução BCB n° 9, 
de 12 de agosto de 2020 
 
Consolida os critérios para reconhecimento, mensuração 
e divulgação de provisões, de contingências passivas e de 
contingências ativas pelas instituições de pagamento e 
administradoras de consórcio. 
 
Resolução BCB n° 8, 
de 12 de agosto de 2020 
 
Dispõe sobre os critérios e as condições para mensuração, 
reconhecimento e divulgação de transações com 
pagamento baseado em ações realizadas pelas 
instituições de pagamento e administradoras de 
consórcio. 
 
Resolução BCB n° 7, 
de 12 de agosto de 2020 
 
Dispõe sobre os critérios e os procedimentos para 
reconhecimento contábil e mensuração dos componentes 
do ativo intangível e veda o registro de ativo diferido 
pelas administradoras de consórcio e pelas instituições de 
pagamento. 
 
Resolução BCB n° 6, 
de 12 de agosto de 2020 
 
Dispõe sobre os critérios e procedimentos para 
reconhecimento e registro contábil dos componentes do 
ativo imobilizado de uso pelas administradoras de 
consórcio e das instituições de pagamento. 

Resolução BCB n° 5, 
de 12 de agosto de 2020 
 
Dispõe sobre os critérios para reconhecimento e 
mensuração contábeis de ativos não financeiros mantidos 
para venda pelas administradoras de consórcio e 
instituições de pagamento. 
 
Resolução BCB n° 4, 
de 12 de agosto de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, 
que dispõe sobre o mercado de câmbio e dá outras 
providências, para promover ajustes em prazos 
referentes a operações de importação e na prestação de 
informações sobre as movimentações em contas de 
depósito em reais de pessoas físicas ou jurídicas 
residentes, domiciliadas ou com sede no exterior. 
 
Resolução BCB n° 3, 
de 12 de agosto de 2020 
 
Dispõe sobre informações e procedimentos para 
autorização para instalação de agências no País e sobre o 
fornecimento de informações de dependências das 
instituições financeiras e das demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
 
Resolução BCB n° 2, 
de 12 de agosto de 2020 
 
Consolida os critérios gerais para elaboração e divulgação 
de demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
pelas administradoras de consórcio e pelas instituições de 
pagamento e os procedimentos para elaboração, 
divulgação e remessa de demonstrações financeiras que 
devem ser observados pelas instituições financeiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. 
 
Resolução BCB n° 1, 
de 12 de agosto de 2020 
 
Institui o arranjo de pagamentos Pix e aprova o seu 
Regulamento. 
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Resolução n° 4.754,  
de 26 de setembro de 2019 
 

Altera a Resolução nº 4.676, de 31 de julho de 2018, que 

dispõe sobre as condições gerais e os critérios para 

contratação de financiamento imobiliário pelas 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas 

a funcionar pelo Banco Central do Brasil e disciplina o 

direcionamento dos recursos captados em depósitos de 

poupança. 

Resolução n° 4.753,  

de 26 de setembro de 2019 

Dispõe sobre a abertura, a manutenção e o encerramento 

de conta de depósitos. 

Resolução n° 4.751,  

de 26 de setembro de 2019 

Dispõe sobre a liquidação antecipada das debêntures de 

infraestrutura de que trata o art. 2º da Lei nº 12.431, de 

24 junho de 2011. 

Resolução n° 4.750,  

de 29 de agosto de 2019 

Altera a Resolução nº 1.655, de 26 de outubro de 1989, e 

a Resolução nº 1.120, de 4 de abril de 1986, para incluir a 

atividade de empréstimo de títulos e valores mobiliários 

no objeto social das sociedades corretoras de títulos e 

valores mobiliários e das sociedades distribuidoras de 

títulos e valores mobiliários. 

 

Resolução n° 4.749,  

de 29 de agosto de 2019 

 

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

dispõe sobre as condições de emissão de Letra Financeira 

por parte das instituições financeiras que especifica. 

 

Resolução n° 4.748,  

de 29 de agosto de 2019 

 

Dispõe sobre os critérios para a mensuração do valor 

justo de elementos patrimoniais e de resultado por 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas 

a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

Resolução n° 4.747,  

de 29 agosto de 2019 

 

Estabelece critérios para reconhecimento e mensuração 

contábeis de ativos não financeiros mantidos para venda 

pelas instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 

Resolução n° 4.746,  

de 29 de agosto de 2019 

 

Altera a Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, 

para disciplinar o atendimento presencial nas 

dependências das instituições financeiras e das demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil. 

 

Resolução n° 4.745,  

de 29 de agosto de 2019 

 

Altera a Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, 

que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos 

e a estrutura de gerenciamento de capital. 

Resolução n° 4.744,  

de 29 de agosto de 2019 

Altera a Resolução nº 4.677, de 31 de julho de 2018, que 

estabelece limites máximos de exposição por cliente e 

limite máximo de exposições concentradas. 

 

Resolução n° 4.739, 

de 19 de agosto de 2019 

 

Altera a Resolução nº 4.676, de 31 de julho de 2018, que 

dispõe sobre o direcionamento dos recursos captados em 

depósitos de poupança pelas entidades integrantes do 

Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). 

 

Resolução n° 4.737,  

de 29 de julho de 2019 

 

Dispõe sobre o fornecimento, pelas instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil, das informações de 

adimplemento de pessoas naturais e de pessoas jurídicas 

aos gestores de bancos de dados de que trata a Lei nº 

12.414, de 9 de junho de 2011, e sobre as condições para 

a obtenção e o cancelamento de registro desses gestores. 
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Resolução n° 4.734,  

de 27 de junho de 2019 

 

Estabelece condições e procedimentos para a realização 

de operações de desconto de recebíveis de arranjo de 

pagamento integrante do Sistema de Pagamentos 

Brasileiro baseado em conta pós-paga e de depósito à 

vista e de operações de crédito garantidas por esses 

recebíveis, por parte das instituições financeiras; e altera 

o art. 2º da Resolução nº 4.593, de 28 de agosto de 2017. 

 

Resolução n° 4.733, 

de 27 de junho de 2019 

 

Dispõe sobre as condições de emissão de Letra Financeira 

por parte das instituições financeiras que especifica. 

 

Resolução n° 4.732,  

de 27 de junho de 2019 

 

Altera a Resolução nº 3.427, de 21 de dezembro de 2006, 

para redefinir a periodicidade da elaboração do Relatório 

de Monitoramento de Riscos da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). 

 

Resolução n° 4.724,  

de 27 de junho de 2019 

 

Fixa a meta para a inflação e seu intervalo de tolerância 

para o ano de 2022. 

 

Resolução n° 4.722,  

de 30 de maio de 2019 

 

Altera o Estatuto e o Regulamento do Fundo Garantidor 

de Créditos (FGC), de que tratam, respectivamente, os 

Anexos I e II à Resolução nº 4.222, de 23 de maio de 2013. 

 

Resolução n° 4.721,  

de 30 de maio de 2019 

 

Dispõe sobre a constituição, a autorização para 

funcionamento, o funcionamento, as reorganizações 

societárias e o cancelamento da autorização para 

funcionamento das Sociedades de Crédito ao 

Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte. 

Resolução n° 4.720,  

de 30 de maio 2019 

 

Dispõe sobre os critérios gerais para elaboração e 

divulgação de demonstrações financeiras pelas 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas 

a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 

Resolução n° 4.715,  

de 25 de abril de 2019 

 

Define os recursos para os financiamentos ao amparo do 

Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). 

 

Resolução n° 4.714,  

de 29 de março de 2019 

 

Dispõe sobre a exigência de inscrição no Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) na concessão de financiamentos 

rurais a empreendimentos de beneficiários do Programa 

Nacional de Reforma Agrária (PNRA) enquadrados nos 

Grupos “A” e “A/C” do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 

Resolução n° 4.712,  

de 28 de março de 2019 

 

Altera a Resolução nº 3.844, de 23 de março de 2010, que 

dispõe sobre o capital estrangeiro no País e seu registro 

no Banco Central do Brasil e dá outras providências. 

 

Resolução n° 4.708,  

de 31 de janeiro de 2019 

 

Regulamenta a restituição de valores creditados 

indevidamente em razão de óbito, em favor de pessoa 

natural falecida, em instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional, por pessoa jurídica de direito público 

interno, conforme Medida Provisória nº 871, de 18 de 

janeiro de 2019. 
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Circulares 

 

Circular n° 4.038, 

de 28 de julho de 2020 

 

Altera dispositivos do Regulamento Anexo à Circular nº 

3.057, de 31 de agosto de 2001, do Regulamento do 

Sistema de Transferência de Reservas (STR), anexo à 

Circular nº 3.100, de 28 de março de 2002, da Circular nº 

3.438, de 2 de março de 2009, da Circular nº 3.489, de 18 

de março de 2010, da Circular nº 3.704, de 24 de abril de 

2014, e da Circular nº 3.917, de 22 de novembro de 2018, 

em razão da implantação do Sistema de Pagamentos 

Instantâneos (SPI). 

 

Circular n° 4.037, 

de 15 de julho de 2020 

 

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

dispõe sobre a estrutura inicial responsável pela 

governança do processo de implementação no País do 

Sistema Financeiro Aberto (Open Banking). 

 

Circular n° 4.036, 

de 15 de julho de 2020 

 

Dispõe sobre o exercício da atividade de escrituração de 

Cédula de Crédito Bancário e de Cédula de Crédito Rural 

por instituições financeiras e altera a Circular nº 3.616, de 

30 de novembro de 2012. 

 

Circular n° 4.035, 

de 1 de julho de 2020 

 

Altera a Circular nº 3.975, de 8 de janeiro de 2020, que 

institui o recolhimento compulsório sobre recursos de 

depósitos de poupança, para modificar a regra de 

remuneração do saldo de encerramento diário da conta 

de recolhimento correspondente a cada modalidade de 

depósito de poupança e para incluir dedução de 

exigibilidade de saldo de repasses interfinanceiros de 

bancos cooperativos a cooperativas singulares destinados 

à concessão de financiamento de capital de giro. 

 

 

 

Circular n° 4.034, 

de 29 de junho de 2020 

 

Altera a Circular nº 3.809, de 25 de agosto de 2016, que 

estabelece os procedimentos para o reconhecimento de 

instrumentos mitigadores no cálculo da parcela dos ativos 

ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições ao 

risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de 

capital mediante abordagem padronizada (RWACPAD), de 

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

 

Circular n° 4.033, 

de 24 de junho de 2020 

 

Altera a Circular nº 3.975, de 8 de janeiro de 2020, que 

institui o recolhimento compulsório sobre recursos de 

depósitos de poupança, para estabelecer deduções de 

exigibilidade de saldo de operações de crédito para 

financiamento de capital de giro e de saldo de aplicações 

em Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE) de 

instituições não pertencentes ao mesmo conglomerado. 

 

Circular n° 4.032, 

de 23 de junho de 2020 

 

Dispõe sobre a estrutura inicial responsável pela 

governança do processo de implementação no País do 

Sistema Financeiro Aberto (Open Banking). 

 

Circular n° 4.031, 

de 23 de junho de 2020 

 

Altera a Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013, 

para dispor sobre condições para que arranjos de 

pagamento passem a integrar o Sistema de Pagamentos 

Brasileiro (SPB) em razão do risco ao normal 

funcionamento das transações de pagamentos de varejo. 

Circular n° 4.030, 
de 23 de junho de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.809, de 25 de agosto de 2016, que 
estabelece os procedimentos para o reconhecimento de 
instrumentos mitigadores no cálculo da parcela dos ativos 
ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições ao 
risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de 
capital mediante abordagem padronizada (RWACPAD), de 
que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013. 
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Circular n° 4.028, 
de 23 de junho de 2020 
 
Dispõe sobre as operações de compra e de venda de 
ativos privados em mercados secundários nacionais pelo 
Banco Central do Brasil. 
 
Circular n° 4.027, 
de 12 de junho de 2020 
 
Institui o Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) e a 
Conta Pagamentos Instantâneos (Conta PI) e aprova seu 
regulamento. 
 
Circular n° 4.026, 
de 10 de junho de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.809, de 25 de agosto de 2016, que 
estabelece os procedimentos para o reconhecimento de 
instrumentos mitigadores no cálculo da parcela dos ativos 
ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições ao 
risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de 
capital mediante abordagem padronizada (RWACPAD), de 
que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013. 
 
Circular n° 4.025, 
de 10 de junho de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, 
em relação à divulgação da taxa Libor pelo Banco Central 
do Brasil. 
 
Circular n° 4.024, 
de 3 de junho de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, relativa 
ao procedimento para cálculo do requerimento de capital 
das exposições sujeitas a risco de crédito mediante 
abordagem padronizada (RWACPAD). 
 
Circular n° 4.021, 
de 26 de maio de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.996, de 6 de abril de 2020, que 
dispõe sobre as operações de empréstimo por meio de 
Linha Temporária Especial de Liquidez para aquisição de 
Letra Financeira com garantia em ativos financeiros ou 
valores mobiliários (LTEL-LFG), de que trata a Resolução 
nº 4.795, de 2 de abril de 2020. 

Circular n° 4.020, 
de 22 de maio de 2020 
 
Dispensa de autorização prévia do Banco Central do Brasil 
alterações de regulamentos de arranjos de pagamentos 
promovidas visando a realizar transações de pagamento 
relacionadas com contas do tipo poupança social digital 
de que trata a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, e 
impõe limites às tarifas aplicáveis a essas transações em 
arranjos de pagamento na modalidade "compra" e dá 
outras providências. 
 
Circular n° 4.019, 
de 13 de maio de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, 
que dispõe sobre o mercado de câmbio, para aprimorar 
dispositivos relativos a operações que podem ser 
realizadas por instituições autorizadas a operar no 
mercado de câmbio e a correspondentes em operações 
de câmbio. 
 
Circular n° 4.018, 
de 13 de maio de 2020 
 
Altera as Circulares ns. 3.690 e 3.691, ambas de 16 de 
dezembro de 2013, para regulamentar a Resolução nº 
4.808, de 30 de abril de 2020, que dispõe sobre as 
operações de câmbio para a alienação de moeda 
estrangeira em espécie apreendida de que trata o § 1º do 
art. 60-A da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 
 
Circular n° 4.016, 
de 4 de maio de 2020 
 
Dispõe sobre a atividade de escrituração de duplicata 
escritural, sobre o sistema eletrônico de escrituração 
gerido por entidade autorizada a exercer essa atividade e 
sobre o registro ou o depósito centralizado e a 
negociação desses títulos de crédito. 
 
Circular n° 4.015, 
de 4 de maio de 2020 
 
Dispõe sobre o escopo de dados e serviços do Sistema 
Financeiro Aberto (Open Banking). 
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Circular n° 4.014, 
de 30 de abril de 2020 
 
Altera a data de entrada em vigor de dispositivos da 
Circular nº 3.952, de 27 de junho de 2019, que dispõe 
sobre o registro de recebíveis decorrentes de transações 
no âmbito de arranjo de pagamento baseado em conta 
pós-paga e de depósito à vista integrante do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro. 
 
Circular n° 4.013, 
de 28 de abril de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.590, de 26 de abril de 2012, que 
dispõe sobre a análise de atos de concentração no 
Sistema Financeiro Nacional pelo Banco Central do Brasil. 
 
Circular n° 4.012, 
de 28 de abril de 2020 
 
Altera, em função dos impactos da Covid-19 na economia, 
a data de disponibilização ao Banco Central do Brasil dos 
relatórios anuais relativos ao Processo Interno de 
Avaliação da Adequação de Capital (Icaap) e ao Processo 
Interno Simplificado de Avaliação da Adequação de 
Capital (IcaapSimp) com data-base de 31 de dezembro de 
2019, de que trata a Circular nº 3.846, de 13 de setembro 
de 2017. 
 
Circular n° 4.009, 
de 28 de abril de 2020 
 
Dispõe sobre medidas temporárias e em caráter de 
excepcionalidade aplicáveis à constituição e ao 
funcionamento de grupos de consórcio em decorrência 
da pandemia de Covid-19 e altera a Circular nº 3.432, de 3 
de fevereiro de 2009. 
 
Circular n° 4.006, 
de 22 de abril de 2020 
 
Altera as Circulares ns. 3.644, de 4 de março de 2013, e 
3.748, de 27 de fevereiro de 2015, relativas ao 
procedimento para cálculo do requerimento de capital 
das exposições sujeitas a risco de crédito sujeitas ao 
cálculo do requerimento de capital mediante abordagem 
padronizada (RWACPAD) e à metodologia de apuração da 
Razão de Alavancagem, respectivamente. 

Circular n° 4.005, 
de 16 de abril de 2020 
 
Altera a data de entrada em vigor da Circular nº 3.978, de 
23 de janeiro de 2020, que dispõe sobre a política, os 
procedimentos e os controles internos a serem adotados 
pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil visando à prevenção da utilização do 
sistema financeiro para a prática dos crimes de "lavagem" 
ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei 
nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do 
terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 
2016. 
 
Circular n° 4.002, 
de 16 de abril de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013, 
que regulamenta a Resolução nº 3.568, de 29 de maio de 
2008, que dispõe sobre o mercado de câmbio e dá outras 
providências, para promover ajustes em prazos 
referentes a operações no mercado de câmbio. 
 
Circular n° 4.001, 
de 13 de abril de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018, 
que define e consolida as regras do recolhimento 
compulsório sobre recursos a prazo, para estabelecer 
dedução da exigibilidade do recolhimento compulsório de 
parcela da aquisição de Letras Financeiras de emissão 
própria no mercado secundário. 
 
Circular n° 4.000, 
de 9 de abril de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.614, de 14 de novembro de 2012, 
que dispõe sobre as condições de emissão de Letra de 
Crédito Imobiliário. 
 
Circular n° 3.999, 
de 9 de abril de 2020 
 
Altera, em função dos impactos da Covid-19 na economia, 
as datas-limites para divulgação de demonstrações 
financeiras e remessa de documentos contábeis ao Banco 
Central do Brasil. 
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Circular n° 3.998, 
de 9 de abril de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, que 
estabelece os procedimentos para o cálculo da parcela 
dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às 
exposições ao risco de crédito sujeitas ao cálculo do 
requerimento de capital mediante abordagem 
padronizada (RWACPAD) de que trata a Resolução nº 
4.193, de 1º de março de 2013. 
 
Circular n° 3.997, 
de 6 de abril de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018, 
que define e consolida as regras do recolhimento 
compulsório sobre recursos a prazo, para estabelecer 
dedução da exigibilidade do recolhimento compulsório de 
parcela dos financiamentos concedidos no âmbito do 
Programa Emergencial de Suporte a Empregos, instituído 
pela Medida Provisória nº 944, de 3 de abril de 2020. 
 
Circular n° 3.996, 
de 6 de abril de 2020 
 
Dispõe sobre as operações de empréstimo por meio de 
Linha Temporária Especial de Liquidez para aquisição de 
Letra Financeira com garantia em ativos financeiros ou 
valores mobiliários (LTEL-LFG), de que trata a Resolução 
nº 4.795, de 2 de abril de 2020. 
 
Circular n° 3.995, 
de 24 de março de 2020 
 
Altera, para a declaração anual referente à data-base de 
31 de dezembro de 2019, e para a declaração trimestral 
referente à data-base de 31 de março de 2020, os prazos 
de que trata a Circular nº 3.624, de 6 de fevereiro de 
2013, que estabelece períodos de entrega da declaração 
de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE). 
 
Circular n° 3.994, 
de 24 de março de 2020 
 
Dispõe sobre as operações de empréstimo por meio de 
Linha Temporária Especial de Liquidez (LTEL), de que trata 
a Resolução nº 4.786, de 23 de março de 2020. 
 
Circular n° 3.991, 
de 19 de março de 2020 
 
Dispõe sobre o horário de atendimento ao público nas 
dependências das instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil enquanto perdurar a situação de risco à saúde 
pública decorrente do novo Coronavírus (Covid-19). 

Circular n° 3.989, 
de 16 de março de 2020 
 
Dispõe sobre a transparência de informações para os 
usuários finais e participantes dos arranjos de 
pagamentos de que tratam a Lei nº 12.865, de 9 de 
outubro de 2013, e a Circular nº 3.682, de 4 de novembro 
de 2013; estabelece prazo mínimo para manifestação dos 
participantes de arranjos de pagamentos sobre propostas 
de alteração dos regulamentos desses arranjos; e institui 
o BR Code, padrão de código de resposta rápida (QR 
Code) a ser utilizado pelos arranjos que façam uso desta 
tecnologia para a iniciação de pagamentos. 
 
Circular n° 3.988, 
de 4 de março de 2020 
 
Estabelece procedimentos e condições complementares 
para a abertura, a manutenção e o encerramento de 
contas de depósitos. 
 
Circular n° 3.987, 
de 20 de fevereiro de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018, 
que define as regras do recolhimento compulsório sobre 
recursos a prazo. 
 
Circular n° 3.986, 
de 20 de fevereiro de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.749, de 5 de março de 2015, que 
estabelece a metodologia de cálculo do indicador Liquidez 
de Curto Prazo (LCR) e dispõe sobre a divulgação de 
informações relativas ao LCR. 
 
Circular n° 3.984, 
de 13 de fevereiro de 2020 
 
Altera a Circular nº 3.641, de 4 de março de 2013, que 
estabelece procedimentos para cálculo da parcela dos 
ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às 
exposições em ouro, em moeda estrangeira e em ativos 
sujeitos à variação cambial cujo requerimento de capital é 
calculado mediante abordagem padronizada (RWAcam), 
de que trata a Resolução nº 4.193, de 1º de março de 
2013. 
 
Circular n° 3.983, 
de 6 de fevereiro de 2020 

 
Extingue o Catálogo de Documentos (Cadoc), de que trata 
a Circular nº 1.481, de 11 de maio de 1989. 
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Circular n° 3.980,  
de 30 de janeiro de 2020 

 
Altera os Regulamentos anexos às Circulares nº 3.057, de 
31 de agosto de 2001; nº 3.682, de 4 de novembro de 
2013; e nº 3.743, de 8 de janeiro de 2015, quanto à 
comunicação de alterações não sujeitas à autorização 
prévia, em regulamentos de infraestruturas do mercado 
financeiro e de arranjos de pagamento; estabelece a 
obrigatoriedade de autorização prévia para a inclusão de 
novo ativo financeiro no rol de ativos financeiros elegíveis 
para registro e para depósito centralizado, pelos sistemas 
autorizados no âmbito da Circular nº 3.743, de 8 de 
janeiro de 2015; e revoga a Circular nº 3.875, de 23 de 
janeiro de 2018, que estabelece prazos a serem 
observados no âmbito dos processos relativos aos 
pedidos de autorização relacionados ao funcionamento 
de administradoras de consórcios e de instituições de 
pagamento. 
 
Circular n° 3.979, 
de 30 de janeiro de 2020 

 
Dispõe sobre a constituição e a atualização da base de 
dados de risco operacional e a remessa ao Banco Central 
do Brasil de informações relativas a eventos de risco 
operacional. 

 
Circular n° 3.978, 
de 23 de janeiro de 2020 
 
Dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles 
internos a serem adotados pelas instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à 
prevenção da utilização do sistema financeiro para a 
prática dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, 
direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998, e de financiamento do terrorismo, 
previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016. 
 
Circular n° 3.977,  
de 22 de janeiro de 2020 
 
Dispõe sobre o reconhecimento da participação de 
pessoas naturais ou jurídicas residentes ou domiciliadas 
no exterior no capital de instituições financeiras com sede 
no País como de interesse do Governo brasileiro, tendo 
em vista o disposto no Decreto nº 10.029, de 26 de 
setembro de 2019. 

Circular n° 3.976, 
de 22 de janeiro de 2020 
 
Altera as Circulares ns. 3.644, de 4 de março de 2013, 
3.748, de 27 de fevereiro de 2015, 3.809, de 25 de agosto 
de 2016, e 3.904, de 6 de junho de 2018, relativas ao 
procedimento para cálculo do requerimento de capital 
das exposições sujeitas a risco de crédito e à metodologia 
de apuração da Razão de Alavancagem. 
 

Circular n° 3.975, 

de 8 de janeiro de 2020 

 

Institui o recolhimento compulsório sobre recursos de 

depósitos de poupança em substituição ao encaixe 

obrigatório sobre recursos de depósitos de poupança. 

Carta Circular n° 4.075, 
de 29 de julho de 2020 
 
Revoga a Carta Circular nº 3.197, de 22 de julho de 2005. 
 
Carta Circular n° 4.073, 
de 23 de julho de 2020 
 
Altera a Carta Circular nº 3.605, de 3 de julho de 2013, 
que altera e consolida os procedimentos a serem 
observados no registro dos pacotes de serviços tarifados 
e os respectivos valores, de que trata a Circular nº 3.512, 
de 25 de novembro de 2010. 
 
Carta Circular n° 4.071, 
de 21 de julho de 2020 
 
Cria e altera rubricas contábeis no Plano Contábil das 
Instituições do Sistema Financeiro Nacional para registro 
de créditos tributários e para controle de operações 
contratadas no âmbito do Programa de Capital de Giro 
para Preservação de Empresas (CGPE). 
 
Carta Circular n° 4.070, 
de 16 de julho de 2020 
 
Altera a Carta Circular nº 4.056, de 25 de maio de 2020, 
que estabelece os procedimentos necessários para a 
adesão ao arranjo de pagamentos instantâneos (PIX), 
desde o seu lançamento. 
 
Carta Circular n° 4.065, 
de 30 de junho de 2020 
 
Cria rubrica contábil no Plano Contábil das Instituições do 
Sistema Financeiro Nacional para controle de saldo de 
crédito tributário. 
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Carta Circular n° 4.061, 
de 26 de junho de 2020 
 
Altera o percentual máximo da remuneração da 
Instituição Custodiante. 
 
Carta Circular n° 4.050, 
de 13 de maio de 2020 
 
Cria rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional para registro dos 
Depósitos Interfinanceiros a Prazo com Garantia Especial 
(DPGE), das operações referentes à Linha Temporária 
Especial de Liquidez (LTEL) e à Linha Temporária Especial 
de Liquidez para aquisição de Letra Financeira com 
garantia em ativos financeiros ou valores mobiliários 
(LTEL-LFG). 
 
Carta Circular n° 4.037, 
de 27 de abril de 2020 
 
Altera a data de entrada em vigor da Carta Circular nº 
4.001, de 29 de janeiro de 2020, que divulga relação de 
operações e situações que podem configurar indícios de 
ocorrência dos crimes de "lavagem" ou ocultação de 
bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 
de março de 1998, e de financiamento ao terrorismo, 
previstos na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, 
passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf). 
 
Carta Circular n° 4.003, 
de 4 de fevereiro de 2020 

 
Cria, altera e exclui rubricas contábeis no Plano Contábil 
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional para 
registro dos depósitos de poupança. 

 

Carta Circular n° 4.001, 

de 29 de janeiro de 2020 

 
Divulga relação de operações e situações que podem 
configurar indícios de ocorrência dos crimes de "lavagem" 
ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei 
nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento ao 
terrorismo, previstos na Lei nº 13.260, de 16 de março de 
2016, passíveis de comunicação ao Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras (Coaf). 

Circular n° 3.968,  

de 31 de outubro de 2019 

Altera o Regulamento anexo à Circular 

nº 3.743, de 8 de janeiro de 2015, disciplinando a 

exigência de interoperabilidade entre sistemas de registro 

que ofertam o registro de um mesmo tipo de ativo 

financeiro para constituição de ônus e gravames sobre 

esses ativos. 

 

Circular n° 3.967, 

de 09 de outubro de 2019 

 

Altera a Circular nº 3.747, de 27 de fevereiro de 2015, que 

dispõe sobre as condições para registro das informações a 

respeito das garantias constituídas sobre imóveis, nos 

termos da Resolução nº 4.088, de 24 de maio de 2012, 

relativas às operações de crédito que especifica. 

 

Circular n° 3.966,  

de 02 de outubro de 2019 

 

Dispõe sobre os critérios para a mensuração do valor 

justo de elementos patrimoniais e de resultado pelas 

administradoras de consórcio e instituições de 

pagamento. 

 

Circular n° 3.962,  

de 24 de setembro de 2019 

 

Dispõe sobre os procedimentos aplicáveis aos processos 

de autorização para funcionamento, de cancelamento da 

autorização para funcionamento, de autorização para 

alteração de controle societário e para reorganização 

societária das Sociedades de Crédito ao 

Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte. 

 

Circular n° 3.961,  

de 24 de setembro de 2019 

 

Altera a Circular nº 3.639, de 4 de março de 2013, que 

estabelece procedimentos para cálculo da parcela dos 

ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às 

exposições sujeitas à variação dos preços de mercadorias 

(commodities) cujo requerimento de capital é calculado 

mediante abordagem padronizada, de que trata a 

Resolução nº 4.193, de 1º de março de 2013. 
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Circular n° 3.954,  

de 10 de setembro de 2019 

 

Altera o Regulamento do Sistema Especial de Liquidação e 

de Custódia (Selic), anexo à Circular nº 3.587, de 26 de 

março de 2012, para dispor sobre a constituição de 

gravames e ônus no âmbito desse sistema e atualizar 

procedimentos e nomenclaturas. 

 

Circular n° 3.960,  

de 04 de setembro de 2019 

 

Altera a Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, 

que regulamenta, no âmbito do Banco Central do Brasil, 

as disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre 

o capital brasileiro no exterior. 

 

Circular n° 3.958,  

de 28 de agosto de 2019 

 

Dispõe sobre a remessa de informações a respeito da 

divulgação de dados abertos pelas instituições financeiras 

e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil. 

 

Circular n° 3.957,  

de 14 de agosto de 2019 

 

Altera a Circular nº 3.690, de 16 de dezembro de 2013, 

para aprimorar as informações sobre as operações de 

câmbio referentes ao ingresso de valores de exportação 

oriundos de conta do exportador no exterior. 

 

Circular n° 3.956,  

de 01 de agosto de 2019 

 

Altera a Circular nº 3.598, de 6 de junho de 2012, que 

institui o boleto de pagamento e suas espécies e dispõe 

sobre a sua emissão e apresentação e sobre a sistemática 

de liquidação das transferências de fundos a eles 

associadas. 

 

 

Circular n° 3.953,  

de 10 de julho de 2019 

 

Institui a identificação padronizada de operações de 

crédito na remessa de informações ao Sistema de 

Informações de Créditos (SCR), de que trata a Resolução 

nº 4.571, de 26 de maio de 2017, e em todos os registros 

que identifiquem operações de crédito, realizados em 

entidades autorizadas a exercer as atividades de registro 

ou de depósito centralizado de ativos financeiros e 

valores mobiliários. 

 

Circular n° 3.952,  

de 27 de junho de 2019 

 

Dispõe sobre o registro de recebíveis decorrentes de 

transações no âmbito de arranjo de pagamento baseado 

em conta pós-paga e de depósito à vista integrante do 

Sistema de Pagamentos Brasileiro. 

 

Circular n° 3.950,  

de 25 de junho de 2019 

 

Dispõe sobre os critérios gerais para elaboração e 

divulgação de demonstrações financeiras pelas 

administradoras de consórcio e instituições de 

pagamento. 

 

Circular n° 3.949,  

de 25 de junho de 2019 

 

Altera as Circulares nº 3.644 e nº 3.648, ambas de 4 de 

março de 2013, estabelecendo novos tratamentos, no 

arcabouço prudencial para o risco de crédito, para 

exposições de crédito rural e ajustando o tratamento de 

exposições a grandes empresas. 

 

Circular n° 3.948,  

de 25 de junho de 2019 

 

Altera a Circular nº 3.644, de 4 de março de 2013, 

estabelecendo novos tratamentos para exposições com 

garantias imobiliárias no arcabouço prudencial para o 

risco de crédito. 
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Circular n° 3.947,  

de 25 de junho de 2019 

 

Altera as Circulares nºs 3.634, 3.635, 3.636, 3.637, 3.638, 

3.639, 3.641, 3.645 e 3.646, todas de 4 de março de 2013, 

que estabelecem procedimentos para cálculo da parcela 

dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às 

exposições ao risco de mercado, de que trata a Resolução 

nº 4.193, de 1º de março de 2013. 

 

Circular n° 3.943,  

de 23 de maio de 2019 

 

Altera a Circular nº 3.916, de 22 de novembro de 2018, 

que define as regras do recolhimento compulsório sobre 

recursos a prazo. 

 

Circular n° 3.940,  

de 17 de abril de 2019 

 

Dispõe sobre o registro de responsáveis no sistema de 

Informações sobre Entidades de Interesse do Banco 

Central do Brasil (Unicad) pela remessa de informações e 

pelas operações de meio circulante e altera a Circular nº 

3.538, de 1º de junho de 2011. 

 

Circular n° 3.939,  

de 17 de abril de 2019 

 

Altera a Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, 

que regulamenta, no âmbito do Banco Central do Brasil, 

as disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre 

o capital brasileiro no exterior. 

 

Circular n° 3.938,  

de 17 de abril de 2019 

 

Altera a Circular nº 3.876, de 31 de janeiro de 2018, que 

dispõe sobre metodologias e procedimentos para a 

avaliação da suficiência do valor de Patrimônio de 

Referência (PR) mantido para a cobertura do risco de 

variação das taxas de juros em instrumentos classificados 

na carteira bancária (IRRBB), a identificação, mensuração 

e controle do IRRBB, e altera a Circular nº 3.930, de 14 de 

fevereiro de 2019, nos dispositivos relacionados à 

divulgação pública e remessa ao Banco Central do Brasil 

de informações relativas ao IRRBB para as instituições 

enquadradas no Segmento 3 (S3). 

Circular n° 3.937,  

de 04 de abril de 2019 

 

Dispõe sobre os procedimentos para registro contábil de 

remuneração do capital pelas administradoras de 

consórcio e instituições de pagamento e altera 

documento do Plano Contábil das Instituições do Sistema 

Financeiro Nacional. 

 

Circular n° 3.936,  

de 04 de abril de 2019 

 

Altera a Circular nº 3.432, de 3 de fevereiro de 2009, que 

dispõe sobre a constituição e o funcionamento de grupos 

de consórcio. 

 

Circular n° 3.934,  

de 03 de abril de 2019 

 

Dispõe sobre a vedação do registro de novas emissões de 

instrumentos para curso no âmbito do Convênio de 

Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR) e altera a 

Circular nº 3.871, de 21 de dezembro de 2017. 

 

Circular n° 3.933,  

de 26 de março de 2019 

 

Dispõe sobre procedimento para o cálculo da taxa de 

juros “PRE” de que trata o art. 4º, inciso I, da Resolução 

nº 4.664, de 6 de junho de 2018. 

 

Circular n° 3.930,  

de 14 de fevereiro de 2019 

 

Dispõe sobre a divulgação do Relatório de Pilar 3. 

 

Circular n° 3.927,  

de 11 de fevereiro de 2019 

 

Divulga novo Regulamento do Comitê de Estabilidade 

Financeira (Comef). 
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Instruções normativas 

Instrução Normativa BCB n° 146, 
de 30 de agosto de 2021 
 
Dispõe sobre a consolidação das Cartas Circulares e das 
Instruções Normativas BCB que tratam de temas 
relacionados ao Crédito Rural e ao Programa de Garantia 
da Atividade Agropecuária (Proagro). 
 
Instrução Normativa BCB n° 142, 
de 16 de agosto de 2021 
 
Divulga os procedimentos para a remessa de 
demonstrações financeiras pelas instituições em regime 
de liquidação extrajudicial, de que trata a Resolução BCB 
nº 13, de 9 de setembro de 2020. 
 
Instrução Normativa BCB n° 136, 
de 29 de julho de 2021 
 
Divulga limites operacionais e prazos para o lançamento 
escalonado e eficiente das interfaces dedicadas ao 
compartilhamento de dados no Open Banking. 
 
Instrução Normativa BCB n° 127, 
de 22 de julho de 2021 
 
Altera a Instrução Normativa BCB nº 20, de 25 de 
setembro de 2020, que dispõe sobre os limites de valor 
para as transações no âmbito do Pix. 
 
Instrução Normativa BCB n° 125, 
de 21 de julho de 2021 
 
Consolida os procedimentos para a remessa ao Banco 
Central do Brasil de informações relativas a ingressos de 
moeda estrangeira com valores em reais preestabelecidos 
no exterior e operações de compra e venda de moeda 
estrangeira, de que tratam os artigos 32-A e 63 da 
Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013. 
 
Instrução Normativa BCB n° 122, 
de 6 de julho de 2021 
 
Divulga relação das instituições financeiras pertencentes 
ao "Grupo A" e ao "Grupo B", para fins do recolhimento 
compulsório sobre recursos à vista. 

Instrução Normativa BCB n° 120, 
de 25 de junho de 2021 
 
Divulga limites operacionais e prazos para o lançamento 
escalonado e eficiente das interfaces dedicadas ao 
compartilhamento de dados no Open Banking. 
 
Instrução Normativa BCB n° 118, 
de 24 de junho de 2021 
 
Consolida os procedimentos para a remessa das 
informações diárias relativas ao total de exposição em 
ouro, em moeda estrangeira e em operações sujeitas à 
variação cambial e à apuração dos Ativos Ponderados 
pelo Risco (RWA) para o 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 100 de 2 de junho de 2021. 
 
Instrução Normativa BCB n° 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, de 31 de março 2021. 
 
Instrução Normativa BCB n° 71, 
de 22 de janeiro de 2021 
 
Altera a Instrução Normativa nº 20, que dispõe sobre os 
limites de valor para as transações no âmbito do Pix, e a 
Instrução Normativa nº 43, que, entre outros aspectos, 
estabelece prazo para implementação da solicitação de 
alteração no valor do limite disponibilizado para 
transações Pix. 
 
Instrução Normativa BCB n° 62, 
de 22 de dezembro de 2020 
 
Estabelece procedimentos para a divulgação de 
informações sobre dependências das instituições 
financeiras e das demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
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Instrução Normativa BCB n° 61, 
de 21 de dezembro de 2020 
 
Altera e consolida os procedimentos para o registro de 
instrumentos financeiros representativos de operações 
de crédito e de arrendamento mercantil, incluindo 
aqueles objetos de cessão de crédito, alienação fiduciária 
e portabilidade e na forma de direitos creditórios, em 
sistemas de registro e liquidação financeira de ativos 
autorizados pelo Banco Central do Brasil. 
 
Instrução Normativa BCB n° 60, 
de 17 de dezembro de 2020 
 
Revoga a Carta Circular nº 4.002, que estabelece a forma 
de prestação de informações de arranjos de pagamento 
não integrantes do SPB. 
 
Instrução Normativa BCB n° 54, 
de 7 de dezembro de 2020 
 
Consolida os procedimentos para a remessa de 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
anuais, semestrais e intermediárias, para fins de 
constituição da Central de Demonstrações Financeiras do 
Sistema Financeiro Nacional, de que trata a Resolução 
BCB nº 2, de 12 de agosto de 2020. 
 
Instrução Normativa BCB n° 47, 
de 16 de novembro de 2020 
 
Divulga procedimentos a serem observados para 
participação direta no Sistema de Pagamentos 
Instantâneos (SPI) e para a abertura da Conta 
Pagamentos Instantâneos (Conta PI), de que trata o 
Regulamento anexo à Circular nº 4.027, de 12 de junho de 
2020. 
 
Instrução Normativa BCB n° 45, 
de 16 de novembro de 2020 
 
Divulga orientações a respeito da concessão de 
empréstimo por meio da Linha Temporária Especial de 
Liquidez para aquisição de Letra Financeira com garantia 
em ativos financeiros ou valores mobiliários (LTEL-LFG), 
de que trata a Resolução nº 4.795, de 2 de abril de 2020. 
 
Instrução Normativa BCB n° 42, 
de 11 de novembro de 2020 
 
Divulga procedimentos para remessa de informações que 
possam afetar a reputação das pessoas especificadas nos 
incisos I e II do art. 1º da Resolução CMN nº 4.859, de 23 
de outubro de 2020. 

Instrução Normativa BCB n° 41, 
de 5 de novembro de 2020 
 
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. 
 
Instrução Normativa BCB n° 39, 
de 3 de novembro de 2020 
 
Cria e altera rubricas contábeis no Plano Contábil das 
Instituições do Sistema Financeiro Nacional. 
 
Instrução Normativa BCB n° 33, 
de 29 de outubro de 2020 
 
Estabelece os procedimentos para a remessa das 
informações de que trata a Circular nº 3.979, de 30 de 
janeiro de 2020, que dispõe sobre a constituição e a 
atualização da base de dados de risco operacional e a 
remessa ao Banco Central do Brasil de informações 
relativas a eventos de risco operacional. 
 
Instrução Normativa BCB n° 32, 
de 26 de outubro de 2020 
 
Estabelece o formato, a periodicidade e as informações a 
serem prestadas pelos participantes do Pix. 
 
Instrução Normativa BCB n° 31, 
de 26 de outubro de 2020 
 
Estabelece os procedimentos a serem observados no 
fornecimento de informações acerca da composição 
societária das instituições financeiras e das demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil, de que trata a Resolução BCB nº 23, de 20 de 
outubro de 2020. 
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Instrução Normativa BCB n° 29, 
de 20 de outubro de 2020 
 
Divulga a tabela de serviços e valores do Sistema de 
Informações Banco Central (Sisbacen), de que trata o art. 
17 do Regulamento do Sistema de Informações Banco 
Central (Sisbacen), anexo à Circular nº 3.913, de 5 de 
setembro de 2018, e do Sistema de Pagamentos 
Instantâneos (SPI), de que trata o art. 44 do Regulamento 
anexo à Circular nº 4.027, de 12 de junho de 2020, bem 
como do Sistema de Transferência de Reservas (STR), de 
que trata o art. 40 do Regulamento do STR anexo à 
Circular nº 3.100, de 28 de março de 2002. 
 
Instrução Normativa BCB n° 28, 
de 20 de outubro de 2020 
 
Divulga os procedimentos a serem observados pelas 
cooperativas de crédito para a submissão de atos de 
concentração conforme disposto no art. 6º da Circular nº 
3.590, de 26 de abril de 2012. 
 
Instrução Normativa BCB n° 27, 
de 13 de outubro de 2020 
 
Estabelece procedimentos operacionais relativos à 
manutenção no Banco Central do Brasil de recursos, em 
espécie, correspondentes ao valor do saldo das moedas 
eletrônicas mantidas em conta de pagamento. 
 
Instrução Normativa BCB n° 25, 
de 8 de outubro de 2020 
 
Cria rubricas contábeis no Plano Contábil das Instituições 
do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) para registro de 
operações de pagamentos instantâneos. 
 
Instrução Normativa BCB n° 16, 
de 18 de setembro de 2020 
 
Dispõe sobre a integralização e a manutenção de capital 
pelas instituições de pagamento não sujeitas à 
autorização de funcionamento ou em processo de 
autorização de funcionamento pelo Banco Central do 
Brasil, como requisito necessário para participar do Pix. 
 
Instrução Normativa BCB n° 20, 
de 25 de setembro de 2020 
 
Dispõe sobre os limites de valor para as transações no 
âmbito do Pix. 

Instrução Normativa BCB n° 6, 
de 20 de agosto de 2020 
 
Altera a Carta Circular nº 4.056, de 25 de maio de 2020, 
que estabelece os procedimentos necessários para a 
adesão ao PIX, desde o seu lançamento. 
 
Instrução Normativa n° 5, 
de 19 de agosto de 2020 
 
Define os limites máximos de tempo para validação e 
para liquidação das ordens de pagamentos instantâneos 
que cursam no Sistema de Pagamentos Instantâneos 
(SPI). 
 
Instrução Normativa BCB n° 4, 
de 10 de agosto de 2020 
 
Estabelece os procedimentos para a prestação de 
informações relativas ao direcionamento dos recursos 
captados em depósitos de poupança, de que trata a 
Resolução CMN nº 4.676, de 31 de julho de 2018. 
 
Instrução Normativa BCB n° 3, 
de 3 de agosto de 2020 
 
Divulga a tabela de serviços e valores do Sistema de 
Informações Banco Central (Sisbacen), de que trata o art. 
17 do Regulamento do Sistema de Informações Banco 
Central (Sisbacen), anexo à Circular nº 3.913, de 5 de 
setembro de 2018, e do Sistema de Pagamentos 
Instantâneos (SPI), de que trata o art. 44 do Regulamento 
anexo à Circular nº 4.027, de 12 de junho de 2020, bem 
como do Sistema de Transferência de Reservas (STR), de 
que trata o art. 40 do Regulamento do STR anexo à 
Circular nº 3.100, de 28 de março de 2002. 
 
Instrução Normativa BCB n° 2, 
de 3 de agosto de 2020 
 
Esclarece sobre a identificação de titulares e de seus 
representantes para fins de abertura de contas de 
depósitos.  
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Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) 

- principais regulamentações do setor emitidas em 2021 

e 2020 

 

Resolução CGPAR nº 9,  

de 10 de maio de 2021 

 

Dispõe sobre as atribuições das empresas estatais 

federais, na condição de patrocinadoras de planos de 

benefícios previdenciários, na supervisão e fiscalização 

sistemática das atividades das suas respectivas entidades 

fechadas de previdência complementar 

 

- O Conselho de Administração das empresas estatais 

federais deverá solicitar auditoria interna periódica sobre 

as atividades da entidade fechada de previdência 

complementar que administra plano de benefícios da 

estatal. 

 

- A Diretoria Executiva das empresas estatais federais 

deverá: apresentar de plano de ação para correção de 

possíveis irregularidades encontradas quando da 

realização da auditoria, fornecer orientação e 

assessoramento técnico aos membros indicados pela 

patrocinadora aos Conselhos Deliberativo e Fiscal, e 

apresentar relatório semestral ao Conselho de 

Administração sobre a EFPC e seus planos de previdência. 

 

- Os administradores das empresas estatais deverão 

adotar as providências que se fizerem necessárias para 

cumprir esta Resolução no prazo de cento e oitenta dias a 

contar de sua publicação 10 de maio de 2021. 

 

Resolução CNPC nº 40,  

de 30 de abril de 2021 

 

Dispõe sobre normas procedimentais para a formalização 

de processos de estatutos, regulamentos de plano de 

benefícios, convênios de adesão e suas alterações. 

 

Revoga as resoluções: 

- Resolução CGPC nº 8, de 19 de fevereiro de 2004 

- Resolução CGPC nº 27, de 29 de setembro de 2008; 

- O art. 1° da Resolução CNPC nº 05, de 18 de abril de 

2011; 

- Resolução CNPC nº 06, de 15 de agosto de 2011 e 

– Resolução CNPC nº 34, de 04 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

Esta Resolução entrou em vigor no primeiro dia útil do 

mês subsequente a data de sua publicação 

 

Resolução CNPC nº 39,  

de 30 de abril de 2021 

 

Dispõe sobre os processos de certificação, de habilitação 

e de qualificação no âmbito das entidades fechadas de 

previdência complementar. 

 

- Relação aos processos de certificação, de habilitação e 

de qualificação de seus dirigentes e demais profissionais 

diretamente responsáveis pela aplicação dos recursos 

garantidores dos planos. 

 

- A Entidade deverá enviar à Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar, para habilitação, antes da 

posse, a documentação comprobatória do atendimento 

aos requisitos exigidos dos membros da diretoria-

executiva, do conselho fiscal e do conselho deliberativo. 

 

- Será exigida certificação para o exercício dos seguintes 

cargos e funções: membro da diretoria-executiva; 

membro do conselho deliberativo e do conselho fiscal; 

membro dos comitês de assessoramento que atuem na 

avaliação e aprovação de investimentos; e demais 

empregados da entidade diretamente responsáveis pela 

aplicação dos recursos garantidores dos planos. 

 

- A certificação deverá ser realizada por instituição 

autônoma, responsável pela emissão, manutenção e 

controle dos certificados e com capacidade técnica 

reconhecida pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar. 

 

- A quantidade de membros da diretoria-executiva, do 

conselho fiscal, do conselho deliberativo e dos demais 

profissionais certificados ou qualificados nos termos desta 

resolução deverão ser considerados dentre os parâmetros 

utilizados pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar para aplicação no processo de supervisão 

baseada em risco. 
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- O relatório de controles internos emitido pelo conselho 

fiscal deverá registrar a conformidade da EFPC em relação 

ao processo de certificação, habilitação e qualificação. 

Revoga as resoluções: 

- Resolução CNPC nº 19, de 30 de março de 2015; 

- Resolução CNPC nº 21, de 18 de junho de 2015; e 

- Resolução CNPC nº 33, de 4 de dezembro de 2019. 

 

Esta Resolução entrou em vigor no primeiro dia útil do 

mês subsequente a data de sua publicação. 

 

Resolução COREMEC nº 1,  

de 9 de dezembro de 2020 

 

Aprova o Regimento Interno do Comitê de Regulação e 

Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de 

Seguros, de Previdência e Capitalização (Coremec). 

 

- O Banco Central do Brasil, na forma do art. 5º do 

Decreto nº 10.465, de 18 de agosto de 2020, torna 

público que o Comitê de Regulação e Fiscalização dos 

Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de 

Previdência e Capitalização, em sessão realizada em 7 de 

dezembro de 2020, com base no art. 6º do referido 

Decreto e esta Resolução entrou em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (PREVIC) - principais regulamentações do 

setor emitidas em 2021 e 2020  

 

Instruções 

 

Instrução Previc nº 39,  

de 20 de abril de 2021 

 

Dispõe sobre normas procedimentais para envio das 

estatísticas de população e de benefícios. 

 

- A Entidade deve encaminhar o Demonstrativo Estatístico 

(DE) com periodicidade semestral e o Demonstrativo de 

Sexo e Idade (DSI) periodicidade anual sendo o mês de 

dezembro a data de referência, deverá submeter as 

informações de forma consolidada, segregada pelos 

planos de benefícios de caráter previdenciário e para as 

informações consolidadas, cada participante deverá ser 

contabilizado uma única vez, independentemente de 

participar de mais de um plano de benefícios da entidade. 

- Deverá manter base de dados cadastrais própria com 

informações atualizadas, confiáveis, seguras e segregadas 

por plano de benefícios, independentemente da 

obrigatoriedade de envio de dados à PREVIC. 

 

- As Entidades que se encontrem sob administração 

especial com poderes de liquidação extrajudicial, sem 

atividades ou com pendência para cancelamento ficarão 

dispensadas de encaminhar o DE e o DSI. 

 

Revoga INSTRUÇÃO SPC Nº 24, DE 05 DE JUNHO DE 2008 - 

Dispõe sobre normas procedimentais para envio de dados 

estatísticos de população e de benefícios. 

 

Esta Instrução entrou em vigor a partir de primeiro dia útil 

de maio de 2021. 

 

Instrução Previc nº 38, de 24 de março de 2021  

 

Prorroga o prazo para apresentação e obtenção de 

certificado emitido por instituição autônoma certificadora 

- prorrogado até 31 de julho de 2021. 

 

Revoga Instrução PREVIC Nº 28, DE 19 DE MAIO DE 2020 

– A referida Instrução tem por objetivo prorrogar o prazo 

para apresentação e obtenção de certificado emitido por 

instituição autônoma certificadora no período de vigência 

do estado de calamidade pública, reconhecido pelo 

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

 

Esta Instrução entrou em vigor na data de sua publicação. 

 

Instrução Previc nº 35,  

de 28 de novembro de 2020 

 

Dispõe sobre a operacionalização de procedimentos 

previstos na Resolução do Conselho Monetário Nacional 

que trata das diretrizes de aplicação dos recursos 

garantidores dos planos administrados pelas entidades 

fechadas de previdência complementar e sobre a forma 

de cumprimento das obrigações em matéria de 

investimentos junto à Previc. 

 

Revoga as instruções: 

- Instrução Normativa SPC nº 2, de 23 de abril de 2004;  

- Instrução Normativa Previc nº 6, de 14 de novembro de 

2018. 
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Esta Instrução entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021. 

 

Portarias 

 

Portaria SEST/ME nº 2014, de 23 de fevereiro de 2021. 

 

Regulamenta a Resolução CGPAR nº 9, de 10 de maio de 

2016, que dispõe sobre as atribuições das empresas 

estatais federais, na condição de patrocinadoras de 

planos de benefícios previdenciários, na supervisão e 

fiscalização sistemática das atividades das suas 

respectivas entidades fechadas de previdência 

complementar. 

 

Regula as atribuições das empresas estatais federais, 

enquanto patrocinadoras de planos de benefícios 

previdenciários, na supervisão e fiscalização sistemática 

das atividades das suas respectivas Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar – EFPC e esta Portaria entrou 

em vigor em 1º de março de 2021 e revoga a PORTARIA 

MP Nº 36, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017. 

 

PORTARIA PREVIC Nº 92, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021  

 

Dispõe sobre a operacionalização do envio à 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) dos demonstrativos contábeis, dos balancetes e 

informações extracontábeis das entidades fechadas de 

previdência complementar (EFPC). 

 

- Devem ser enviadas por meio de sistema eletrônico para 

transferência de arquivos disponibilizado pela Previc em 

seu sítio eletrônico na internet. 

 

- As informações referentes aos balancetes e informações 

extra contábeis devem ser enviadas por meio de arquivo 

digital no formato eXtensible Markup Language (XML), 

conforme padrão definido pela Previc. 

 

- As informações referentes às demonstrações contábeis 

anuais, relativas aos exercícios de 2021, devem ser 

enviadas a partir de 2022 em formato “PDF Editável” 

conforme padrão definido pela Previc. 

 

Esta Portaria entrou em vigor na data de sua publicação. 

 

PORTARIA PREVIC Nº 874, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Dispõe sobre a atualização dos valores, mínimo e 

máximo, da penalidade pecuniária por descumprimento 

total ou parcial de Termo de Ajustamento de Conduta - 

TAC. 

 

- Divulgar, observado o disposto no § 2º do art. 10 da 

Instrução MPS/PREVIC nº 03, de 29 de junho de 2010, na 

forma do Anexo Único desta Portaria, os valores mínimo e 

máximo da penalidade pecuniária por descumprimento 

total ou parcial de Termo de Ajustamento de Conduta - 

TAC de que trata o caput do art. 10 da Instrução 

MPS/PREVIC nº 03, de 29 de junho de 2010. 

 

Esta Portaria entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021. 

 

PORTARIA PREVIC Nº 873, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Dispõe sobre a atualização dos valores das penalidades 

administrativas de multa pecuniária. 

 

- Divulgar, observado o disposto no § 2º do art. 26 do 

Decreto nº 4.942, de 30 de dezembro de 2003, na forma 

do Anexo Único desta Portaria, os valores atualizados das 

penalidades administrativas de que trata o inciso IV do 

art. 22 e os arts. 63 a 110, todos do Decreto nº 4.942, de 

2003. 

 

Esta Portaria entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021. 

 

PORTARIA PREVIC Nº 228, DE 20 DE ABRIL DE 2021  

 

Divulga a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média, para 

o exercício de 2021, de que trata a Instrução Previc n° 33, 

de 23 de outubro de 2020. 

 

- Aplica-se, para o exercício de 2021, a Estrutura a Termo 

de Taxa de Juros Média disposta no Anexo I, para 

definição da taxa de juros parâmetro de que trata o art. 

6º da Instrução Previc n° 33, de 23 de outubro de 2020. 

 

Revoga a Portaria n° 292, de 08 de abril de 2020; e 

Portaria n° 337, de 29 de abril de 2020. 

 

Esta Portaria entrou em vigor em 30 de abril de 2021. 
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PORTARIA PREVIC Nº 835, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Dispõe sobre orientações e procedimentos a serem 

adotados pelas entidades fechadas de previdência 

complementar na realização de estudos de adequação de 

hipóteses atuariais, bem como para a obtenção de 

autorização de utilização de taxa de juros fora do 

intervalo e a apuração da duração do passivo e do ajuste 

de precificação. 

 

- Devem observar as exigências estabelecidas nesta 

Portaria para o cumprimento do disposto na Resolução 

CNPC nº 30, de 10 de outubro de 2018, e na Instrução 

Normativa Previc nº 33, de 23 de outubro de 2020, 

quanto ao conteúdo dos estudos de adequação de 

hipóteses atuariais, bem como para a obtenção de 

autorização de utilização de taxa de juros fora do 

intervalo e a apuração da duração do passivo e do ajuste 

de precificação. 

 

Revogadas as Portarias Previc nº 30, de 21 de janeiro de 

2016 e Previc nº 86, de 1º de fevereiro de 2019. 

 

Esta Portaria entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021. 

 

PORTARIA PREVIC Nº 828, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

Dispõe sobre o envio de informações à Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar (Previc) relativas 

aos investimento das entidades fechadas de previdência 

complementar (EFPC), à política de investimentos dos 

planos de benefícios, do extrato de movimentação e de 

posição de custódia de títulos públicos federais, e sobre 

as exigências para as operações realizadas pelas EFPC por 

meio de negociações privadas com ações de emissão de 

companhias abertas negociadas em bolsa de valores ou 

admitidas à negociação em mercado de balcão 

organizado por entidade autorizada pela Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM). 

 

- Deve enviar à Previc o DI (Demonstrativo de 

Investimentos) dos planos por ela administrados 

referente ao mês de dezembro de 2020 até o dia 28 de 

fevereiro de 2021. 

 

Revogada a Portaria Difis nº 727, de 14 de agosto de 

2019.  

 

Esta Portaria entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021. 

 

 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) - 

principais regulamentações do setor emitidas em 2021 e 

2020 

 

Resoluções 

Resolução CNSP n.º 418, 

de 20 de julho de 2021 

 

Altera a Resolução CNSP nº 194, de 16 de dezembro de 

2008, a Resolução CNSP nº 197, de 16 de dezembro de 

2008, a Resolução CNSP nº 241, de 1 de dezembro de 

2011, a Resolução CNSP nº 330, de 9 de dezembro de 

2015, e a Resolução CNSP nº 366, de 29 de outubro de 

2018. 

 

Resolução CNSP nº 194, 16 de dezembro de 2008 

- O limite máximo de cessão a resseguradores eventuais, 

de que trata o art. 1º do Decreto n.º 10.167, de 10 de 

dezembro de 2019, fica subordinado às disposições desta 

Resolução: 

 

- Considerar-se-ão, para efeito desta Resolução: 

II. Consórcio de Riscos Nucleares: grupo de 

entidades de um ou mais países, constituído 

sob a forma de consórcio no(s) respectivo(s) 

país(es), cujo objetivo é o de administrar riscos 

nucleares na qualidade de segurador, 

ressegurador ou retrocessionário. Para fins 

desta Resolução, o Consórcio de Riscos 

Nucleares poderá ser referido simplesmente 

como “Consórcio. 

 

Resolução CNSP nº 241, 1 de dezembro de 2011 

CAPÍTULO II - DAS TRANSFERÊNCIAS DE RISCO 

 

Ficam autorizadas as transferências de riscos a que se 

refere o art. 1° desta Resolução, nos termos do § 4º do 

art. 9º da Lei Complementar nº 126, de 2007, com as 

alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 137, de 

2010, exclusivamente quando ficar comprovada a 

insuficiência de oferta de capacidade dos resseguradores 

locais, admitidos e eventuais, independentemente dos 

preços e condições oferecidos por todos esses 

resseguradores. 
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- Para transferências de riscos em resseguro pelas 

sociedades seguradoras e em retrocessão pelos 

resseguradores locais, exclusivamente relativas a 

operações de riscos nucleares, fica caracterizada a 

insuficiência de oferta de capacidade a que se refere o 

caput pela ausência de cadastramento no país de 

ressegurador especializado em riscos nucleares nos 

termos da regulamentação vigente.  

Resolução CNSP nº 330, 9 de dezembro de 2015 

 

- No caso de cadastramento de ressegurador estrangeiro 

especializado em riscos nucleares constituído na forma de 

consórcio ou de associação de mútuo:  

 

I. os membros serão considerados uma só 

entidade; 

II. Para fins de atendimento ao inciso II do art. 13 

do Anexo I ou ao inciso II do art. 20 do Anexo I, 

deve ser considerada a soma dos patrimônios 

líquidos das entidades que compõem o 

consórcio ou a associação de mútuo;  

III. Eventuais reservas e promessas de aporte de 

capital não devem ser incluídas na composição 

dos recursos. 

IV. No caso de existência de cláusula de 

solidariedade entre as entidades-membros ou 

de fundo específico para suas operações, a 

Susep poderá aceitar a classificação de 

solvência de um dos membros para fins de 

atender ao requisito. 

 

- Para fins do cadastramento, a empresa resseguradora 

estrangeira deverá atender aos seguintes requisitos 

mínimos: VII - estabelecer escritório de representação no 

País, mediante autorização prévia, na forma 

regulamentada pela Susep; 

 

§ 5º Excepcionalmente, caso a Susep constate falta de 

concorrência no mercado de resseguro em algum ramo 

específico, o patrimônio mínimo previsto poderá ser 

reduzido em até 50% (cinquenta por cento). §6º O valor 

reduzido de patrimônio líquido exigido vigorará para 

todas as subsequentes renovações anuais de documentos 

para o ressegurador cadastrado nos termos da exceção 

referida no §5º.  

§7º Para fins de atendimento ao §5º deste artigo, a 

aferição de falta de concorrência poderá ser indicada, de 

ofício, pela SUSEP, ou por ressegurador, nos termos desta 

Resolução, quando da análise de processo específico para 

este fim." 

 

Resolução CNSP nº 366, 29 de outubro de 2018 

 

Revoga o Art. 2º Inserir o § 3º no art. 2º da Resolução 

CNSP nº 241, de 1º de dezembro de 2011, com a seguinte 

redação: "§ 3º Para transferências de riscos em 

retrocessão pelos resseguradores locais, exclusivamente 

relativas a operações de Riscos Nucleares, fica 

caracterizada a insuficiência de oferta de capacidade a 

que se refere o caput pela ausência de cadastramento no 

País de ressegurador especializado em riscos nucleares 

nos termos da regulamentação vigente". 

 

Esta Resolução entrou em vigor em 2 de agosto de 2021. 
 
Resolução CNSP n.º 416, 
de 20 de julho de 2021 
 
Dispõe sobre o Sistema de Controles Internos, a Estrutura 
de Gestão de Riscos e a atividade de Auditoria Interna. 

Esta Resolução entrou em vigor em 3 de janeiro de 2022 

 
Resolução CNSP n.º 415, 
de 20 de julho de 2021 
 
Dispõe sobre a implementação do 
Sistema de Seguros Aberto (Open 
Insurance). 
 
Esta Resolução entrou em vigor em 2 de agosto de 2021. 
 
Resolução CNSP n.º 414, 
de 30 de junho de 2021 
 
Dispõe sobre a avaliação de imóveis que passarão a 
incorporar o patrimônio das sociedades seguradoras, 
resseguradores locais, sociedades de capitalização e 
entidades abertas de previdência complementar. 
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As avaliações dos bens imóveis que passarão a incorporar 
o patrimônio das sociedades deverão ser realizadas por: 
instituições financeiras, desde que não integrantes do 
mesmo grupo econômico da entidade supervisionada 
cujos bens serão avaliados;  órgãos e entidades de 
avaliações e perícias da União, dos Estados ou do Distrito 
Federal; empresa especializada credenciada em 
instituição financeira ou órgão e entidade de avaliação da 
União, dos Estados ou do Distrito Federal; ou 3 (três) 
peritos devidamente inscritos nos órgãos de classe 
competentes, mediante laudo elaborado em conjunto. 

 

Revogada a Resolução CNSP nº 216, de 06 de dezembro 

de 2010 e esta Resolução entrou em vigor em 2 de agosto 

de 2021. 

 
Resolução CNSP n.º 412, 
de 30 de junho de 2021 
 
Altera a Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho de 2015, 
que dispõe sobre provisões técnicas, ativos redutores da 
necessidade de cobertura das provisões técnicas, capital 
de risco baseado nos riscos de subscrição, de crédito, 
operacional e de mercado, patrimônio líquido ajustado, 
capital mínimo requerido, plano de regularização de 
solvência, limites de retenção, critérios para a realização 
de investimentos, normas contábeis, auditoria contábil e 
auditoria atuarial independentes e 
Comitê de Auditoria referentes a sociedades seguradoras, 
entidades abertas de previdência complementar, 
sociedades de capitalização e resseguradores. 
 
CAPÍTULO II - Dos Ativos Redutores da Necessidade de 
Cobertura das Provisões Técnicas 
 
Podem ser oferecidos como redutores da necessidade de 
cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores, 
segundo regulamentação específica editada pela Susep: V 
– ativos depositados no exterior redutores. 
 
O PLA será calculado com base no patrimônio líquido 
contábil ou no patrimônio social contábil, conforme o 
caso, processados os seguintes ajustes: 
 

a) Ajustes contábeis: 
a. dedução do valor das participações societárias 

em sociedades financeiras e não financeiras 
classificadas como investimentos de caráter 
permanente, nacionais ou no exterior, 
considerando a mais valia e o ágio por 
expectativa de rentabilidade futura, bem como a 
redução ao valor recuperável de ambos e as 
obrigações fiscais diferidas resultantes da 
diferença temporária associada ao ágio por 
expectativa de rentabilidade futura; 

b. dedução dos ativos intangíveis, considerando o 
ágio por expectativa de rentabilidade futura 
líquido da redução ao valor recuperável e das 
obrigações fiscais diferidas resultantes da 
diferença temporária associada; 

c. acréscimo do valor contábil de todas as dívidas 
subordinadas emitidas, passíveis de serem 
consideradas no PLA nos termos da regulação 
específica, limitado a 15% (quinze por cento) do 
capital mínimo requerido; e 

b) Ajustes associados à variação dos valores 
econômicos: 
a. acréscimo do superávit de fluxos de entradas e 

saídas decorrentes de prêmios/contribuições não 
registrados, considerando as operações de 
resseguro ou de retrocessão relacionadas, 
apurado no TAP, líquido dos efeitos tributários e 
limitado ao efeito no capital mínimo requerido da 
parcela de risco de mercado relativo aos fluxos de 
prêmios e contribuições não registradas; 

b. acréscimo do superávit entre as provisões 
constituídas que são passíveis de gerar PCC - 
líquidas dos custos de aquisição diferidos 
diretamente relacionados à PPNG e dos ativos de 
resseguro ou retrocessão relacionados àquelas 
provisões - e o fluxo realista de entradas e saídas 
decorrentes de prêmios/contribuições registradas 
- considerando as operações de resseguro ou de 
retrocessão relacionadas, líquido dos efeitos 
tributários e limitado ao efeito no capital mínimo 
requerido da parcela de risco de /subscrição; 

c. acréscimo do superávit entre as provisões exatas 
constituídas e o fluxo realista das sociedades de 
capitalização, líquido dos efeitos tributários e 
limitado ao efeito no capital mínimo requerido da 
parcela de risco de subscrição, sendo calculado 
pela soma das seguintes parcelas:  

c) Ajustes de qualidade de cobertura do CMR: 
a. No mínimo 50% (cinquenta por 

cento) do CMR serão cobertos por 
PLA de nível 1; 

b. No máximo 15% (quinze por cento) 
do CMR serão cobertos por PLA de 
nível 3; e 
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c. No máximo 50% (cinquenta por 
cento) do CMR serão cobertos pela 
soma do PLA de nível 2 e do PLA de 
nível 3. 

 
Os ajustes constantes do inciso I - ajustes contábeis deste 
artigo deverão ser atualizados mensalmente, enquanto 
que, os ajustes do inciso II - ajustes associados à variação 
dos valores econômicos deverão ser atualizados: 

I. Semestralmente; 
II. Trimestralmente, para as supervisionadas que 

estiverem cumprindo Plano de Regularização 
de Solvência ou sob o regime de Direção Fiscal 
ou, ainda, quando a Susep identificar a 
necessidade de um monitoramento mais 
frequente de sua solvência; 

III. Com periodicidade inferior a semestral, por 
decisão da supervisionada devidamente 
comunicada à Susep, se forem realizados na 
mesma periodicidade o TAP, o cálculo do 
capital risco de mercado e a atualização do 
estudo sobre a redução ao valor recuperável 
dos ativos de resseguro e de retrocessão; e 

IV. Quando houver o registro contábil relacionado 
à transferência de carteira, cisão, fusão ou 
incorporação. 

 
CAPÍTULO V - DO CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO E DOS 
PLANOS DE REGULARIZAÇÃO - DE SOLVÊNCIA E DE 
SUFICIÊNCIA DE COBERTURA 
 
"Seção I - Das Exigências de Capital e de Cobertura de 
Provisões Técnicas 
Art. 66. As supervisionadas deverão apresentar 
mensalmente, quando do fechamento dos balancetes 
mensais, PLA igual ou superior ao CMR e, a qualquer 
tempo, suficiência de cobertura de provisões 
técnicas.“ 
 
“Art. 69-A. Na hipótese de insuficiência de cobertura de 
provisões técnicas, nas datas de fechamento dos 
balancetes mensais, a supervisionada deverá apresentar 
PRC, na forma disposta neste Capítulo, propondo plano 
de ação que vise à recomposição dessa situação. 
§ 1º Na hipótese prevista no caput, a Susep poderá, em 
conjunto com PRC, instalar fiscalização especial mediante 
justificativa fundamentada. 

§ 2º Na hipótese prevista no caput, a Susep poderá 
dispensar a apresentação do PRC, caso a supervisionada 
comprove a solução da insuficiência antes do prazo 
estabelecido para apresentação do plano." (NR) 
"Art. 69-B. Na hipótese em que a insuficiência de 
cobertura de provisões técnicas, nas datas de fechamento 
dos balancetes mensais, for maior que 30% (trinta por 
cento), a supervisionada estará sujeita à direção fiscal, 
conforme dispõe a legislação vigente." 
 
Seção III - Dos Planos de Regularização de Solvência e de 
Suficiência de Cobertura 
 
Art. 71. As supervisionadas deverão apresentar à Susep, 
conforme o caso, PRS, no prazo máximo de 45 (quarenta 
e cinco) dias, e PRC, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
a contar da data do recebimento do comunicado da 
Susep. 
 
Parágrafo único. O PRS ou o PRC, conforme o caso, deverá 
ser aprovado pela diretoria e, se houver, pelo Conselho 
de Administração ou Conselho Deliberativo da 
supervisionada." 
 
Art. 72. O PRS ou o PRC, conforme o caso, deverá conter 
prazos e metas bem definidos e indicações precisas sobre 
os procedimentos a serem adotados com vistas a 
regularização da situação, contemplando os seguintes 
elementos mínimos: 
 
§ 2º O prazo máximo para o saneamento da insuficiência 
de cobertura de provisões técnicas será de 3 (três) meses, 
contados a partir do mês subsequente à data do 
recebimento da comunicação prevista no caput do art. 
71. 
§ 4º O PRS e o PRC deverão, adicionalmente, atender a 
instruções complementares que sejam estabelecidas pela 
Susep, em regulamentação específica ou no comunicado 
previsto no caput do art. 71."  
 
"Art. 73. O PRS sujeitar-se-á à deliberação da diretoria da 
Susep responsável pela supervisão prudencial. 
 
"Art. 73-A. O PRC sujeitar-se-á à diretoria responsável 
pela supervisão prudencial da Susep. 
 
§ 1º A deliberação de que trata o caput resultará em sua 
aprovação ou rejeição, devendo ser notificada pela 
coordenação-geral competente e, no caso de rejeição, 
confirmada pelo Conselho Diretor da Susep. 
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§ 2º Na hipótese de rejeição do plano, a Susep, 
adicionalmente, informará os motivos que ensejaram sua 
decisão, devendo a supervisionada, por uma única vez, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do 
recebimento da notificação, apresentar 
novo PRC." 
 
"Art. 73-B. As ações propostas no PRS ou no PRC, desde 
que não impliquem em descumprimento de legislação ou 
regulamentação vigente, deverão ser adotadas pela 
supervisionada antes mesmo da manifestação da Susep 
sobre a aprovação ou rejeição do plano." 
 
"Art. 74. Durante a execução do PRS ou do PRC, de forma 
a subsidiar seu acompanhamento, as supervisionadas 
ficam obrigadas a enviar à Susep, na periodicidade 
determinada, os relatórios que a 
Autarquia julgue necessários. 
 
Parágrafo único. Sempre que julgar necessário, a Susep 
poderá solicitar a revisão do PRS ou do PRC, a qual deverá 
ser aprovada pela diretoria responsável pela supervisão 
prudencial da Susep." 
 
"Art. 75-A. Em caso de não apresentação do PRC, seu não 
cumprimento ou sua rejeição pela segunda vez, a 
supervisionada estará sujeita à aplicação do regime de 
direção fiscal." 
 
"Art. 75-B. Deverá haver declaração expressa no PRS ou 
no PRC, conforme o caso, de que a diretoria e, se houver, 
o Conselho de Administração ou o Conselho Deliberativo 
estão cientes de que, nas hipóteses previstas nos arts. 75 
ou 75-A, a supervisionada estará 
sujeita a regime especial." 
 
"Art. 76. O Conselho Diretor da Susep poderá, 
alternativamente à instauração dos regimes especiais, nos 
casos estabelecidos neste Capítulo, solicitar o envio à 
Susep de novo PRS ou PRC, conforme o caso, em função 
da análise da situação específica da supervisionada." 
 
"Art. 76-A. As supervisionadas, quando apresentarem 
insuficiência de cobertura de provisões técnicas ou PLA 
inferior ao capital mínimo requerido (CMR), inclusive na 
hipótese de serem acarretadas por estes desembolsos, 
estão vedadas de: 
 

I. Remunerar o capital próprio, inclusive sob a 
forma de antecipação, mesmo sob a forma de 
juros sobre o capital próprio, no caso das 
supervisionadas constituídas sob a forma de 
sociedade por ações; e 

 

II. Aumentar a remuneração fixa e variável, 
inclusive sob a forma de antecipação, de 
diretores, estatutários ou não, e demais 
membros de órgãos estatutários, ressalvadas as 
disposições da legislação trabalhista. 

 
Parágrafo único. A remuneração variável de que trata o 
inciso II do caput inclui bônus, participação nos lucros, 
bem como quaisquer parcelas de remuneração diferidas e 
outros incentivos remuneratórios associados ao 
desempenho." 
 
TÍTULO II -  DOS ASPECTOS QUALITATIVOS 
CAPÍTULO I - Dos Limites de Retenção das Seguradoras, 
EAPC e Resseguradores Locais 
 
"Art. 78. Os valores dos limites de retenção devem ser 
calculados em linha com a política de gestão de riscos 
definida pela supervisionada, devendo seus critérios de 
aplicação estarem claramente formalizados 
nos processos de trabalho e nas metodologias de cálculo, 
e devidamente refletidos nas ferramentas de avaliação, 
mensuração, tratamento e monitoramento de riscos." 
 
"Art. 81. Na hipótese de os valores dos limites de 
retenção calculados pelas seguradoras ou EAPCs serem 
superiores a 5% do PLA e os valores dos limites de 
retenção calculados pelos resseguradores locais 
serem superiores a 20% do PLA, essas supervisionadas 
deverão elaborar de nota técnica que justifique tais 
limites, devendo ser observado que: 
 

I. Os valores calculados nos meses entre 
fevereiro e julho deverão considerar, para fins 
da limitação percentual citada no caput, o PLA 
de dezembro do ano anterior; e 

 
II. Os valores calculados nos meses entre agosto e 

janeiro deverão considerar, para fins da 
limitação percentual citada no caput, o PLA do 
mês de junho anterior. 

 
§ 1º A nota técnica de que trata o caput deve ser assinada 
pelo atuário responsável técnico e deve estar à disposição 
da Susep. 
 
§ 3º No caso de aumento de capital em dinheiro ou bens, 
integralizado após as datas-base de dezembro ou junho, 
as sociedades seguradoras, EAPCs e resseguradores locais 
poderão, no mês imediatamente posterior a esse 
aumento, calcular os limites de retenção com base no PLA 
do mês do aumento, os quais vigerão a partir do primeiro 
dia do mês subsequente ao mês de cálculo. 
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§ 4º As sociedades seguradoras, EAPCs e resseguradores 
locais deverão manter à disposição da Susep a 
documentação e os dados comprobatórios do integral 
cumprimento do disposto neste Capítulo, nos termos da 
regulamentação específica." 
 
Seção V - Dos Documentos da Auditoria Atuarial 
Independente 
"Art. 111. O relatório de auditoria atuarial independente 
deverá conter a análise conclusiva sobre: VIII - os ajustes 
associados à variação dos valores econômicos do PLA. 
 
"Art. 112. O parecer atuarial deverá conter: V - avaliação 
conclusiva a respeito dos ajustes associados à variação 
dos valores econômicos do PLA. 
 
Esta Resolução entrou em vigor quanto à alteração do art. 
34 da Resolução CNSP nº 321, de 2015, disposta no art. 
1º, em 2 de agosto de 2021; e entrará em vigor quanto às 
demais alterações dispostas no art. 1º e ao art. 2º, em 1º 
de dezembro de 2021. 
 
Resolução CNSP n.º 408, 
de 30 de junho de 2021 
 
Dispõe sobre a utilização de meios remotos nas 
operações de seguro, previdência complementar aberta e 
capitalização. 
 
UTILIZAÇÃO DE MEIOS REMOTOS NAS OPERAÇÕES DE 
SEGURO, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA E 
CAPITALIZAÇÃO 
 
Emissão e envio de documentos 
É permitido o uso de meios remotos para emissão, envio 
e disponibilização, conforme o caso, de documentos 
relativos à contratação do produto, tais como propostas, 
documentos contratuais, documentos de cobrança, 
notificações, extratos, condições contratuais, 
regulamentos, materiais informativos e comunicados. 

• A utilização de meios remotos na emissão de 
documentos contratuais deverá garantir a 
possibilidade de impressão ou download do 
documento pelo cliente. 

• Os documentos contratuais emitidos por meios 
remotos devem conter informação de data e 
hora de sua emissão. 

 
Contratação 
 
As propostas de seguro e de previdência complementar 
aberta poderão ser preenchidas e formalizadas por meio 
remoto seguro aceito pelas partes como válido, 
necessariamente de forma autenticada e passível de 
comprovação da autoria e integridade. 

A contratação de seguros por emissão de bilhete e a 
contratação de títulos de capitalização poderão ser 
realizadas com a utilização de meios remotos. 
No caso de contratação com a utilização de meios 
remotos o cliente deverá receber, preferencialmente pelo 
mesmo meio remoto usado na contratação, instruções 
detalhadas para acesso seguro aos documentos 
contratuais dos produtos contratados. 
 
Demais procedimentos 
 
Poderão ser efetivados com o uso de meios remotos, a 
critério do ente supervisionado ou, quando for o caso, do 
intermediário, outros procedimentos e solicitações 
relativos ao produto contratado. 
 
Quando a contratação for realizada por meios remotos, o 
ente supervisionado ou o intermediário, conforme o caso, 
deverá garantir que as solicitações e procedimentos 
necessários ao encerramento da relação contratual 
possam ser efetuados pelo mesmo meio utilizado na 
contratação, sem prejuízo da disponibilização de outros 
meios. 
 
Para os fins do disposto no §1º deste artigo, na 
impossibilidade de uso do mesmo meio utilizado na 
contratação, seja por sua falta ou descontinuidade, 
deverá ser disponibilizado meio remoto equivalente ao da 
contratação, considerando aspectos de custo, tempo e 
facilidade para o cliente. 
 
Quando houver exigência legal ou infralegal de anuência 
expressa e/ou assinatura do cliente, a efetivação dos 
procedimentos e solicitações de que trata o caput deverá 
observar os critérios de formalização. 
 
O uso de meios remotos nos termos desta Resolução não 
isenta os entes supervisionados do cumprimento de 
obrigações previstas em regulamentação vigente aplicável 
às operações de seguros, previdência complementar 
aberta e/ou capitalização, inclusive no que diz respeito à 
prestação de informações, disponibilização e envio de 
documentos. 
 
Aplica-se às operações de seguro, previdência 
complementar aberta e capitalização, no que couber, o 
Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013. 
 
Revogadas: Resolução CNSP nº 294, de 6 de junho de 
2013; e Resolução CNSP nº 359, de 20 de dezembro de 
2017 e esta Resolução entrará em vigor em 1º de outubro 
de 2021. 
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Resolução CNSP n.º 403, 
de 8 de janeiro de 2021 
 
Aprovação do estatuto do fundo de que trata o 
art. 6º da Resolução CNSP nº 400, de 29 de dezembro de 
2020. 
 
Esta Resolução entrou em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Resolução CNSP n.º 400, 
de 29 de dezembro de 2020 
 
Dispõe sobre a gestão e a operacionalização das 
indenizações referentes ao Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais causados por Veículos Automotores de Via 
Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou 
não (seguro DPVAT), visando garantir a continuidade do 
pagamento das indenizações previstas na Lei nº 6.194, de 
19 de dezembro de 1974, relativos aos sinistros ocorridos 
a partir de 1º de janeiro de 2021. 
 
Esta Resolução entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021. 
 
Resolução CNSP n.º 398, 
de 29 de dezembro de 2020 
 
Dispõe sobre a constituição, pelo Consórcio DPVAT, das 
provisões técnicas do seguro obrigatório de danos 
pessoais causados por veículos automotores de via 
terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou 
não – seguro DPVAT, e dá outras providências. 
 
Revogada a Resolução CNSP nº 377, de 27 de dezembro 
de 2018 e a Resolução CNSP nº 390, de 8 de setembro de 
2020. 
 
Esta Resolução entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021. 
 
Resolução CNSP n.º 396, 
de 11 de dezembro de 2020 
 
Dispõe sobre ressegurador local cujo propósito exclusivo 
é a aceitação de riscos, por meio de operações de 
resseguro ou retrocessão, e seu financiamento por meio 
de dívida vinculada a riscos de (res)seguro e dá outras 
providências.  
 
Esta Resolução entrou em vigor em 4 de janeiro de 2021. 

Resolução CNSP n.º 395, 
de 11 de dezembro de 2020 
 
Dispõe sobre os Regimes Especiais de Direção 
Fiscal, de Intervenção e de Liquidação Extrajudicial e 
Ordinária aplicáveis às seguradoras, às sociedades de 
capitalização, às entidades abertas de previdência 
complementar e aos resseguradores locais.  
 
Resolução revoga: os artigos 46 a 69 da Resolução CNSP 
nº 15, de 03 de dezembro de 1991; a Resolução CNSP nº 
234, de 9 de agosto de 2011; e a Resolução CNSP nº 335, 
de 9 de dezembro de 2015. 
 
Esta Resolução entrou em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Resolução CNSP n.º 394, 
de 30 de outubro de 2020 
 
Altera a Resolução CNSP nº 168, de 
17 de dezembro de 2007. 
 
- Não estão sujeitas à restrição prevista no caput deste 
artigo as operações de resseguro relativas a coberturas de 
risco comercializadas em planos de seguro de vida por 
sobrevivência ou planos de previdência complementar, 
isoladamente ou em conjunto com coberturas por 
sobrevivência. 
 
Está resolução entrou em vigor em 1º de dezembro de 
2020. 
 
Resolução CNSP n.º 392, 
de 30 de outubro de 2020 
 
Estabelece critérios para operação dos seguros 
obrigatórios de que tratam as alíneas "g" e “h” do art.20 
do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966. 
 
- O seguro obrigatório para a edificação ou o conjunto de 
edificações, abrangendo todas as unidades autônomas e 
partes comuns, contra o risco de incêndio ou destruição, 
total ou parcial, previsto na alínea "g" do art. 20 do 
Decreto-Lei nº 73, de 1966, no art. 13 da Lei nº 4.591, de 
16 de dezembro de 1964, no art. 23 do Decreto nº 
61.867, de 11 de dezembro de 1967 e no art. 1.346 da Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, será contratado por 
meio de seguro compreensivo condomínio, estruturado 
na forma regulamentada pelo Conselho Nacional de 
Seguros Privados - CNSP ou pela Superintendência de 
Seguros Privados - Susep. 
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- O seguro obrigatório de transporte de bens 
pertencentes a pessoas jurídicas, previsto na alínea "h" do 
art. 20 do Decreto-Lei nº 73, de 1966, e no art. 12 do 
Decreto nº 61.867, de 1967, será contratado por meio de 
seguro de transportes, estruturado na forma 
regulamentada pelo CNSP ou pela Susep. 
 
- O seguro obrigatório contra riscos de incêndio de bens 
móveis e imóveis pertencentes a pessoas jurídicas, 
previsto na alínea "h" do art. 20 do Decreto- 
Lei nº 73, de 1966, e no art. 18 do Decreto nº 61.867, de 
1967, será contratado por meio de seguro compreensivo, 
seguro de riscos nomeados ou seguro de riscos 
operacionais, conforme o caso, estruturados na forma 
regulamentada pelo CNSP ou pela Susep. 
 
Revogadas: Resolução CNSP nº 16, de 15 de maio de 
1968; Resolução CNSP nº 17, de 15 de maio de 1968; e 
Resolução CNSP nº 218, de 6 de dezembro de 2010. 
 
Esta Resolução entrou em vigor em 4 de janeiro de 2021. 
 
Resolução CNSP n.º 391, 
de 30 de outubro de 2020 
 
Estabelece as regras de emissão de dívida subordinada 
por sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, 
resseguradores locais e entidades abertas de previdência 
complementar constituídas sob a forma de sociedades 
anônimas, e dá outras providências. 
 
Esta Resolução entrou em vigor em 1 de dezembro de 
2020. 
 

Circulares 

 

Circular Susep n.º 641, 

de 02 de setembro de 2021 

 

Altera o Anexo I da Circular Susep nº 635, de 20 de julho 

de 2021 - Dispõe sobre a regulamentação das diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 

- CNSP para implementação do Sistema de Seguros 

Aberto (Open Insurance). 

ANEXO I – ESTRUTURA INICIAL RESPONSÁVEL PELA 

GOVERNANÇA DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO 

OPEN INSURANCE - CAPÍTULO I – FINALIDADE 

 

Parágrafo único. A estrutura inicial de que trata o caput 

deve ser privada, sem fins lucrativos e formalizada até 10 

de setembro de 2021. 

CAPÍTULO IV - COMPOSIÇÃO DOS NÍVEIS DA ESTRUTURA 

INICIAL RESPONSÁVEL PELA GOVERNANÇA - Seção I -  

Composição do Conselho Deliberativo 

 

§ 2º O vínculo é configurado quando o conselheiro 

independente incorrer nas seguintes situações: IV - 

manter relação empregatícia ou decorrente de prestação 

de serviços, profissionais ou não, ou patrocínio, apoio ou 

similares, diretos ou indiretos, ou outra relação que  

possa representar conflito de interesse, com sociedade 

supervisionada ou sociedade participante do Open 

Insurance ou com associação, federação, sindicato ou 

confederação representativa de sociedades participantes 

ou de intermediários ou distribuidores de seguros, 

previdência complementar aberta ou capitalização; 

 

§ 3º Em caso de descumprimento do disposto neste 

artigo, a Susep poderá determinar a destituição do 

conselheiro independente às sociedades supervisionadas 

ou participantes do Open Insurance 

 

Seção II  -  Composição dos demais Níveis da Estrutura 

Inicial Responsável pela Governança 

 

Art. 9º Os Grupos Técnicos serão formados considerando-

se os seguintes requisitos: II - ser especializado em temas 

compatíveis com os aspectos de que trata a 

regulamentação do Open Insurance 

 

CAPÍTULO VII - CUSTOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA 

INICIAL RESPONSÁVEL PELA GOVERNANÇA 

 

Art. 13. O Conselho Deliberativo poderá definir 

sistemática para custeio das atividades de manutenção da 

estrutura inicial responsável pela governança de que trata 

este Regulamento pelas sociedades participantes do 

Open Insurance, com base nos seguintes critérios: 

 

I.   Relação de proporcionalidade matemática entre a 

parcela dos custos devidos por cada sociedade e o seu 

patrimônio líquido, por meio da apuração da divisão do 

patrimônio líquido da sociedade participante pela soma 

dos patrimônios líquidos de todas as sociedades 

participantes ou dos grupos prudenciais, aplicado ao total 

do custo incorrido no mês; II - vedação ao pagamento em 

duplicidade; e III - vedação ao estabelecimento de limites 

mínimos ou máximos para o custo devido por cada 

sociedade participante.  
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§ 5º Observados os demais princípios estabelecidos na 

regulamentação vigente do Open Insurance, para a 

definição da sistemática de custeio, a que se refere o 

caput, deverá ser estabelecido critério de amortização do 

custo total de implementação conforme padrões 

comumente utilizados pelas sociedades participantes 

para amortização de investimentos em tecnologia em 

suas demonstrações financeiras. 
 
Art. 14. O cálculo do patrimônio líquido do grupo 
prudencial, a que se refere o § 2º do art. 13 deste Anexo, 
deverá considerar a soma dos patrimônios líquidos de 
cada sociedade supervisionada participante do Open 
Insurance e pertencente ao grupo prudencial, definido 
conforme regulamentação do CNSP, deduzida dos valores 
de eventuais participações entres as sociedades 
participantes do Open Insurance e pertencentes ao 
referido grupo prudencial. 
 
Art. 15. É vedada a cobrança de encargos decorrentes do 
inadimplemento ou mora superiores àqueles previstos 
pela estrutura responsável pela governança do Open 
Banking.  
 
Esta Circular entrou em vigor em 3 de setembro de 2021. 
 
Circular Susep n.º 638, 
de 27 de julho de 2021 
 
Dispõe sobre requisitos de segurança cibernética a serem 
observados pelas sociedades seguradoras, entidades 
abertas de previdência complementar (EAPCs), 
sociedades de capitalização e resseguradores locais. 
 
As supervisionadas terão os seguintes prazos para 
adequação ao disposto nesta Circular: 
 
I - para as supervisionadas enquadradas nos segmentos 
S1 ou S2: até 30 de junho de 2022; e 
II - para as supervisionadas enquadradas nos segmentos 
S3 ou S4: até 1º de setembro de 2022. 
 
Esta Circular entrou em vigor em 1º de setembro de 2021. 
 

Circular Susep n.º 636, 
de 23 de julho de 2021 
 
Altera a Circular Susep nº 598, de 19 de março de 2020 - 
Dispõe sobre autorização, funcionamento por tempo 
determinado, regras e critérios para operação de 
produtos, transferência de carteira e envio de 
informações das sociedades seguradoras participantes 
exclusivamente de ambiente regulatório experimental 
(Sandbox Regulatório) que desenvolvam projeto inovador 
mediante o cumprimento de critérios e limites 
previamente estabelecidos.  
 
Revogados os seguintes dispositivos da Circular Susep nº 
598, de 19 de março de 2020: I - os incisos I a XV do 
parágrafo único do art. 4º; II - o parágrafo único do art. 
8º; III - o parágrafo único do art. 17; e IV - o art. 18. 
 
Esta Circular entrou em vigor em 2 de agosto de 2021 
 
Circular Susep n.º 635, 
de 20 de julho de 2021 
 
Dispõe sobre a regulamentação das diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
- CNSP para implementação do Sistema de Seguros 
Aberto (Open Insurance). 
 
Art. 5º Esta Circular entra em vigor em 2 de agosto de 
2021, com observância dos seguintes prazos: 
 
I - até 15 de novembro de 2021, para implementação dos 
canais para encaminhamento de demandas de clientes, 
do portal do Open Insurance e do diretório de 
participantes; 
 
II - até 15 de dezembro de 2021, para a implementação 
dos requisitos necessários para o compartilhamento de 
dados sobre canais de atendimento e produtos de seguro, 
previdência complementar aberta e capitalização 
disponíveis para comercialização conforme estabelecidos 
na alínea “b” do inciso I do art. 4º; 
 
III - até 15 de abril de 2022, para a implementação dos 
requisitos necessários para o compartilhamento de dados 
sobre produtos de seguro disponíveis para 
comercialização conforme estabelecido na alínea “a” do 
inciso II do art. 4º; 
 
IV - até 30 de junho de 2022, para a implementação dos 
requisitos necessários para o compartilhamento de dados 
sobre canais de atendimentos e produtos de seguro 
disponíveis para comercialização conforme estabelecidos 
no inciso III do art. 4º; 
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V - até 1º de setembro de 2022, para a implementação: 

a) os procedimentos e mecanismos para o tratamento e 
a resolução de disputas entre as sociedades 
participantes e da integração, compatibilidade e 
interoperabilidade com o Open Banking; e 

 
b) dos requisitos necessários para o compartilhamento 

de dados referidos na alínea “c” do inciso IV do art. 
4º;  

 
VI - até 1º de dezembro de 2022, para a implementação 
dos requisitos necessários para o compartilhamento de 
serviços referidos no inciso V do art. 4º. 
Parágrafo único. Para a implementação dos requisitos 
necessários para o compartilhamento dos dados e de 
serviços referidos nos §§ 1º e 2º do art. 4º, o prazo a ser 
observado é de até 75 (setenta e cinco) dias após as datas 
estabelecidas no art. 4º para submissão das propostas 
técnicas. 
 
Circular Susep n.º 634, 
de 14 de julho de 2021 
 
Altera a Circular SUSEP nº 517, de 
30 de julho de 2015. 
 
CAPÍTULO III -  Dos Ativos Redutores da Necessidade de 
Cobertura das Provisões Técnicas 
 
Poderão ser oferecidos como redutores da necessidade 
de cobertura das provisões técnicas por ativos 
garantidores: V - ativos depositados no exterior 
redutores. 
 
Seção V - Dos Ativos Depositados no Exterior Redutores 
 
Art. 65-A. Os resseguradores locais poderão reduzir da 
necessidade de cobertura de suas provisões técnicas por 
ativos garantidores os ativos depositados fora do país 
com objetivo de garantir, exclusivamente, operações de 
resseguro ou retrocessão com cedentes no exterior, nos 
termos da regulação vigente no país do cedente. 
 
Revogados os incisos III, IV e VI do caput do art. 92 da 
Circular Susep nº 517, de 2015. 
 
Esta Circular entrou em vigor: 
 
I - quanto à alteração do art. 58 e à inclusão do art. 65-A 
na Circular Susep nº 517, de 2015, dispostas no art. 1º, 
em 2 de agosto de 2021; e 
II - quanto às demais alterações dispostas no art. 1º e aos 
arts. 2º, 3º e 4º, entrará em 1º de dezembro de 2021. 

Circular Susep n.º 629, 
de 28 de maio de 2021 
 
Altera a Circular SUSEP nº 624, de 22 de março de 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 em sistemas de registro 
homologados e administrados por entidades 
registradoras credenciadas pela Susep. 
 
Esta Circular entrou em vigor em 1º de junho de 2021. 
 
Circular Susep n.º 628, 
de 30 de abril de 2021 
 
Altera a Circular SUSEP nº 599, de 30 de março de 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. 
 
Esta Circular entrou em vigor em 3 de maio de 2021. 
 
Circular Susep n.º 624, 
de 22 de março de 2021 
 
Dispõe sobre as condições para o registro facultativo e 
para o registro obrigatório das operações de seguros de 
danos e de seguros de pessoas estruturados em regime 
financeiro de repartição simples em sistemas de registro 
homologados e administrados por entidades 
registradoras credenciadas pela Susep. 
 
DOS REGISTROS FACULTATIVOS 
 
Art. 2º O registro facultativo das operações de seguros de 
danos e de seguros de pessoas estruturados em regime 
financeiro de repartição simples deve conter, no mínimo, 
as informações básicas constantes no Anexo I desta 
Circular. 
 
DOS REGISTROS OBRIGATÓRIOS 
 
Art. 3º O registro obrigatório das operações de seguros de 
danos e de seguros de pessoas estruturados em regime 
financeiro de repartição simples deve conter, no mínimo: 
I - as informações básicas constantes no Anexo I desta 
Circular; e II - as informações complementares segregadas 
por ramo ou grupo de ramos definidas nos demais anexos 
desta Circular. 
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§ 1º As datas e os prazos iniciais para registro obrigatório 
das operações, segregadas por ramo ou grupo de ramos, 
serão definidos em anexos que estabelecem as 
informações complementares. 
 
§ 2º Caso não haja anexo referente a ramo ou grupo de 
ramo específico, o registro de suas operações não será 
obrigatório. 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 4º As sociedades seguradoras devem efetuar os 
registros das operações de seguro em sistemas de 
registro previamente homologados pela Susep em até 2 
(dois) dias úteis dos seguintes fatos geradores: 
 
I - emissão de apólices, certificados, bilhetes e endossos; 
II - liquidação financeira de prêmios, comissões, despesas 
e sinistros; 
III - registro de aviso de sinistro; 
IV - conclusão da avaliação inicial, parcial ou final sobre 
um sinistro pela sociedade seguradora; e 
V - fechamento do balancete mensal. 
 
Esta Circular entrou em vigor em 1º de abril de 2021. 

 
Circular Susep n.º 623, 
de 05 de março de 2021 
 
Dispõe sobre a atualização das tábuas biométricas BR-
EMS. 
 
Revogadas: 
- a Circular Susep nº 402, de 18 de março de 2010; 
- a Circular Susep nº 404, de 25 de março de 2010; 
- a Circular Susep nº 512, de 2 de março de 2015; 
- a Circular Susep nº 515, de 3 de julho de 2015; e 
- a Circular Susep nº 609, de 29 de junho de 2020. 

 
Esta Circular entrou em vigor em 8 de março de 2021. 
 
Circular Susep n.º 622, 
de 26 de fevereiro de 2021 
 
Altera a Circular Susep nº 612, de 18 de agosto de 2020, 
que dispõe sobre a política, os procedimentos e os 
controles internos destinados especificamente à 
prevenção e combate aos crimes de “lavagem” ou 
ocultação de bens, direitos e valores, ou aos crimes que 
com eles possam relacionar-se, bem como à prevenção e 
coibição do financiamento do terrorismo. 
 
Art. 52. Esta Circular entra vigor em 3 de maio de 2021, 
exceto os arts. 45 e 46, que entram em vigor na data de 
sua publicação." (NR) 

Esta Circular entrou em vigor na data de sua publicação. 
 
Circular Susep n.º 619, 
de 04 de dezembro de 2020 
 
Dispõe sobre a política de segurança e sigilo de dados e 
informações das entidades registradoras credenciadas a 
prestarem o serviço de registro de operações de seguros, 
previdência complementar aberta, capitalização e 
resseguros. 
 
Esta Circular entrou em vigor em 4 de janeiro de 2021. 
 
Circular Susep n.º 616, 
de 15 de outubro de 2020 
 
Altera a Circular Susep nº 517, de 30 de julho de 2015. 
[Em vigor 04/01/21] 
 
Art. 1º Incluir a Seção III - Do Relatório do Auditor 
Independente sobre as Demonstrações Financeiras e os 
arts. 242-A, 242-B e 242-C no Capítulo III do Título III da 
Circular Susep nº 517, de 30 de julho de 2015, com a 
seguinte redação: 
 
Seção III - Do Relatório do Auditor Independente sobre as 
Demonstrações Financeiras 
 
Art. 242-A. O Relatório do Auditor Independente sobre as 
Demonstrações Financeiras deverá conter: I - descrição 
detalhada da materialidade utilizada nos trabalhos; e 
 
II - comunicação dos principais assuntos de auditoria, 
somente para as supervisionadas enquadradas nos 
segmentos S1 ou S2. 
 
Art. 242-B. O auditor contábil independente deverá 
considerar a suficiência de Patrimônio Líquido Ajustado – 
PLA em relação ao Capital Mínimo Requerido – CMR para 
determinar a materialidade no planejamento e na 
execução da auditoria das demonstrações financeiras. 
Art. 242-C. O auditor contábil independente deverá 
elaborar relatório, segregado por auditada, que 
reproduza a documentação de auditoria utilizada para 
evidenciar a determinação da materialidade aplicável às 
demonstrações financeiras individuais. 
 
§ 1º O documento de que trata o caput deverá conter os 
valores dos limites de materialidade, inclusive os 
considerados para fins de aplicação dos testes de 
auditoria e de modificação de opinião. 
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§ 2º O documento de que trata o caput deverá ser 
encaminhado à Susep pelo auditor contábil independente 
até 30 de setembro do mesmo exercício e até 31 de 
março do exercício subsequente, em decorrência do 
exame das demonstrações financeiras de 30 de junho e 
31 de dezembro, respectivamente. 
Art. 2º As determinações incluídas pelo art. 1º desta 
Circular produzirão efeitos a partir das demonstrações 
financeiras relativas ao exercício de 2021. 
 

Deliberações 

Deliberação SUSEP nº 248, 

de 14 de julho de 2021 

Institui o Comitê de Governança Digital no âmbito da 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 
 
Esta Deliberação entrou em vigor no dia 1º de agosto de 
2021. 
 

Deliberação SUSEP nº 246, 

de 21 de janeiro de 2021 

Revoga a Deliberação Susep nº 191, de 20 de fevereiro de 
2017.  
 

Esta Deliberação entrou em vigor em 1º de fevereiro de 

2021. 

Deliberação SUSEP nº 245, 

de 1 de janeiro de 2021 

Revoga as Deliberações SUSEP nº 164, de 20 de maio de 

2014 e nº 186, de 17 de janeiro de 2017, que disciplinam 

as regras sobre a concessão de diárias e passagens no 

âmbito da Susep. 

 

Esta Deliberação entrou em vigor em 1º de fevereiro de 

2021. 

Deliberação SUSEP nº 244, 

de 18 de outubro de 2020 

Dispõe sobre o processo de desfazimento de bens 

móveis, no âmbito da Superintendência de Seguros 

Privados. 

 

Esta Deliberação entrou em vigor em 04 de janeiro de 

2021. 

Deliberação SUSEP nº 243, 

de 18 de dezembro de 2020 

Aprova o plano de regulação para o exercício de 2021. 

 

Esta Deliberação entrou em vigor em 04 de janeiro de 

2021. 

 

Cartas-Circulares 

Carta Circular DIR1/SUSEP nº 2, 12 de abril de 2021 

Esclarecimentos acerca das contribuições do seguro de 

penhor rural ao Fundo de Estabilidade do Seguro Rural - 

FESR.  

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, de 29 de janeiro de 1999. 

Desta forma, a partir da publicação desta 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, de 21 de 

novembro de 1966. 

Carta Circular DIR3/SUSEP nº 3, 31 de março de 2021 

Esclarecimento acerca de enquadramento em limite de 

aplicação de que trata a Resolução CMN nº 4.444, de 13 

de novembro de 2015, no âmbito da atuação de fundos 

de investimento especialmente constituídos (FIE) em 

mercados de derivativos. 

Considerando a Resolução CMN nº 4.444, de 13 de 

novembro de 2015, sobre as aplicações dos recursos 

exigidos no país para a garantia das obrigações de 

ressegurador admitido e sobre a carteira dos Fundos de 

Aposentadoria Programada Individual (Fapi); e 

 

2. Considerando recentes consultas de sociedades 

seguradoras sobre o enquadramento de determinadas 

estruturas de aplicações dos ativos garantidores aos 

limites de aplicação por modalidade estabelecidos nos 

termos da Resolução CMN nº 4.444, de 2015, tipicamente 

envolvendo a utilização de instrumentos derivativos; 
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3. Esclarece-se 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, 

de 13 de novembro de 2015. 

 

Carta Circular DIR1/SUSEP nº 1, 25 de fevereiro de 2021 

Esclarecimentos acerca de cláusula particular sobre atos 

de corrupção no âmbito do Seguro Garantia. 

 

Na hipótese da existência de cláusula, nas Condições 

Contratuais do Seguro Garantia, dispondo sobre a não 

cobertura de prejuízos decorrentes de atos de corrupção, 

esclarece-se que: 

 

1.1. 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. 

 

1.2. 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. 

 

1.3. Por fim, nos contratos regidos pela Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, os efeitos das sanções 

administrativas aplicadas em função de infração às 

normas anticorrupção são aqueles previstos na Instrução 

Normativa SEGES nº 03, de 26 de abril de 2018, e atingem 

diretamente o contrato no qual foi praticada a infração, 

não se estendendo, automaticamente, a outros contratos 

do mesmo tomador anteriormente firmados. 

 

2. 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. 

 

Orientações 

Manual de Orientação sobre Solicitação de Utilização dos 

Fatores Reduzidos de Risco – junho 2021 

As orientações deste manual baseiam-se no disposto na 

Circular Susep nº 517/2015 (Título I, Capítulo IV, Seção III) 

e as alterações promovidas pelas Circulares Susep nº 

561/2017, 568/2018 e 615/2020. 

Além disso, com relação aos relatórios da Auditoria 

Independente, aplicam-se: 

 

I. Comunicado Técnico IBRACON nº 01/2018 

(auditoria do Questionário de Riscos) e 

orientações adicionais emitidas pela Susep 

(Ofícios-Circulares - OFÍCIO CIRCULAR 

ELETRÔNICO nº 1/2019/SUSEP /DISOL/CGMOP) 

e/ou Ibracon; e  

 

III. Comunicado Técnico IBRACON nº 01/2006 

(relatório circunstanciado sobre adequação dos 

controles internos aos riscos suportados). 

 

A solicitação de autorização para o uso de fatores 

reduzidos de risco deve ser feita pelo PETICIONAMENTO 

ELETRÔNICO, conforme instruções disponíveis em: 

http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-

cidadao/usuario-externo-do-sistema-eletronico-de-

informacoes-2013-sei  ,escolhendo o PETICIONAMENTO 

DE PROCESSO NOVO utilizando o tipo SUPERVISÃO - 

AUTORIZAÇÃO - REQUERIMENTO DE CAPITAL - FATORES 

REDUZIDOS DE RISCO. 

 

Comunicado Técnico IBRACON 

 

Circular IBRACON nº 05/2021 

 

Circular SUSEP nº 616/2020, que traz novos 

requerimentos quanto ao Relatório do Auditor 

Independente sobre as Demonstrações Financeiras. 

 

A Circular torna obrigatória a inclusão, no relatório do 

auditor de (i) descrição detalhada da materialidade 

utilizada nos trabalhos; e (ii) comunicação dos “Principais 

Assuntos de Auditoria”, exclusivamente, para as 

entidades supervisionadas pela SUSEP enquadradas nos 

segmentos S1 e S2 - conforme classificação divulgada no 

site da SUSEP. 

http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/usuario-externo-do-sistema-eletronico-de-informacoes-2013-sei
http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/usuario-externo-do-sistema-eletronico-de-informacoes-2013-sei
http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/usuario-externo-do-sistema-eletronico-de-informacoes-2013-sei
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A referida circular também torna obrigatória a elaboração 

e emissão de relatório específico, segregado por auditada, 

que reproduza a documentação de auditoria utilizada 

para evidenciar a determinação da materialidade 

aplicável às na auditoria demonstrações financeiras 

individuais, e determina que o auditor independente deve 

considerar a suficiência de Patrimônio Líquido Ajustado 

(PLA) em relação ao Capital Mínimo Requerido (CMR) 

para determinar a materialidade no planejamento e na 

execução da auditoria das demonstrações financeiras. 

 

Referido relatório deverá ser encaminhado à SUSEP pelo 

auditor independente até 30 de setembro do mesmo 

exercício e até 31 de março do exercício subsequente, em 

decorrência da auditoria das demonstrações financeiras 

de 30 de junho e 31 de dezembro, respectivamente e se 

aplica às auditorias iniciadas a partir de 1◦ de janeiro de 

2021.  

As determinações incluídas na Circular SUSEP são efetivas 

a partir das demonstrações financeiras relativas ao 

exercício de 2021. 

 

Considerando os novos requerimentos estabelecidos pela 

SUSEP, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

(IBRACON) emitiu, em maio de 2021, a circular nº 

05/2021 com orientações aos auditores independentes 

sobre execução dos trabalhos de auditoria de 

demonstrações financeiras das entidades supervisionadas 

pela SUSEP. A Circular 05/2021 do IBRACON aborda, em 

especial, os seguintes aspectos: 

 

- Comunicação dos “Principais Assuntos de Auditoria” 

exclusivamente para as entidades supervisionadas pela 

SUSEP enquadradas nos segmentos S1 e S2 

 

No que tange ao requerimento relacionado aos Principais 

Assuntos de Auditoria, os auditores devem se atentar as 

orientações contidas no CT do IBRACON 01/2017 (R1) - 

Emissão do Novo Modelo de Relatório do Auditor 

Independente. 

 

- Descrição detalhada da materialidade utilizada nos 

trabalhos 

 

Quanto à materialidade, a Circular 05/21 do IBRACON 

ressalta que o auditor deve seguir os requerimentos da 

NBC TA 320 (R1) – Materialidade no planejamento e na 

execução da auditoria, na determinação da materialidade 

dos trabalhos de auditoria contábil. No que se refere a 

exigência específica do Art. 242-A-I da Circular SUSEP 616, 

descrição detalhada da materialidade, entende-se que 

será necessária uma redação complementar ao que já é 

apresentado nos modelos de Relatório de Auditoria 

inclusos no CT 01/2017 (R1). 

 

- Elaboração de relatório que reproduza a documentação 

de auditoria utilizada para evidenciar a determinação da 

materialidade aplicável às demonstrações financeiras.  

 

Em relação ao Art. 242-C da Circular SUSEP 616, o auditor 

deverá elaborar relatório específico que descreva, de 

forma detalhada, como a materialidade foi determinada. 

Em razão de suas características específicas, este relatório 

destina-se, exclusivamente, à finalidade de informar à 

SUSEP acerca dos fatores considerados pelo auditor na 

determinação da materialidade em decorrência do exame 

das demonstrações contábeis e, portanto, não deve ser 

apresentado ou distribuído à entidade supervisionada ou 

qualquer outra parte. 

A Circular 05/21 do IBRACON também traz orientações 

quanto ao que o auditor deve considerar ao determinar a 

materialidade de entidades supervisionadas pela SUSEP – 

incluindo a necessidade de considerar a suficiência de PLA 

em relação ao CMR para determinar a materialidade no 

planejamento e na execução da auditoria das 

demonstrações contábeis. 

 

O IBRACON está em fase de elaboração de um 

Comunicado Técnico com o objetivo de i) orientar os 

auditores quanto ao relatório específico sobre a 

materialidade a ser entregue à SUSEP; e ii) apresentar 

modelo de relatório do auditor com os parágrafos 

adicionais sobre materialidade. 
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Normas significativas em discussão 

• Isenção temporária do CPC 48 e a subcomissão de 

IFRS 17 e IFRS 9. 

 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) - 

principais regulamentações do setor emitidas em 2021 e 

2020 

 

Resolução Normativa 

 

Resolução Normativa nº 468, 

de 10 de junho de 2021 

 

Altera a Resolução Normativa – RN nº 451, de 6 de março 

de 2020 - Dispõe sobre os critérios para definição do 

capital regulatório das operadoras de planos de 

assistência à saúde; revoga a RN nº 209, de 22 de 

dezembro de 2009, e a IN nº 14, de 27 de dezembro de 

2007, da DIOPE; e altera a RN n° 85, de 7 de dezembro de 

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

400, de 25 de fevereiro de 2016. 

 

Seção III - Do Capital Baseado em Riscos 

 

- O CBR deve ser apurado mensalmente, em relação aos 

riscos de subscrição, de crédito, legal e operacional, 

devem ser utilizados os modelos padrão com dados da 

própria operadora e os fatores, regras de cálculo e 

estrutura de dependência, conforme definido no Anexo II-

A, e o risco de mercado somente deve ser utilizado no 

cálculo do CBR quando seu procedimento de cálculo 

estiver regulamentado pela ANS, conforme cronograma 

estipulado. 

Seção IV - Do patrimônio líquido ajustado 

 

- O PLA da operadora deve ser apurado mensalmente a 

partir dos valores contabilizados como Patrimônio Líquido 

ou Social, ajustado pelos seguintes efeitos econômicos:  

 

- Dedução do valor de goodwill das participações diretas 

ou indiretas. 

 

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

 

- Os parâmetros do modelo padrão para cálculo do capital 

baseado no risco de crédito, mercado, legal e operacional 

serão regulamentados pela ANS até 31 de dezembro de 

2022. 

 

- A aplicação da dedução prevista deverá ser feita de 

forma gradual e linear, ao longo de quinze meses, a partir 

de 1º de outubro de 2021, para os valores de goodwill das 

participações diretas ou indiretas não contempladas e 

contabilizados até 30 de setembro de 2021. 

 

- Os valores de goodwill das participações diretas ou 

indiretas não contempladas e contabilizados a partir do 

dia 1º de outubro de 2021 devem ser totalmente 

deduzidos, sem o escalonamento previsto no caput.  

 

Resolução Normativa nº 467, 

de 29 de abril de 2021 

 

Estabelece hipótese de autorização prévia anual para 

movimentação da carteira de títulos e valores mobiliários 

e revoga a IN nº 54, de 10 de abril de 2017, da DIOPE 

 

DA AUTORIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS 

GARANTIDORES VINCULADOS 

 

- Após análise da DIOPE, a operadora obterá autorização 

prévia anual para movimentar seus ativos garantidores, 

desde que:  cumpra os requisitos do art. 14 da RN nº 392, 

de 2015; e não apresente insuficiência das garantias do 

equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-

financeiras ou administrativas graves que coloquem em 

risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à 

saúde, identificadas pela DIOPE no âmbito de suas 

competências. 

 

- A autorização para movimentar os ativos garantidores 

vinculados vigorará pelo período de 12 (doze) meses, 

contado a partir da data de sua concessão. 

 

- A operadora terá sua autorização automaticamente 

renovada pelo período de 12 (doze) meses. 

 

- A autorização prévia anual para movimentar os ativos 

garantidores poderá ser cancelada a qualquer tempo pela 

DIOPE. 

 

Esta Resolução entrou em vigor na data de 1º de junho de 

2021. 

 

Resolução Normativa nº 466, 

de 25 de março de 2021 
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Altera a Resolução Normativa nº 464, de 29 de dezembro 

de 2020, que dispõe sobre os procedimentos para o 

funcionamento do processo administrativo eletrônico na 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; altera a 

Resolução Normativa - RN nº 408, de 6 de junho de 2016; 

altera a Resolução Normativa nº 358, de 27 de novembro 

de 2014, e a Resolução Normativa nº 388, de 25 de 

novembro de 2015; revoga a Resolução Normativa nº 

411, de 21 de setembro de 2016, a Instrução Normativa 

nº 52, de 21 de setembro de 2016, da Diretoria de 

Normas e Habilitação das Operadoras- DIOPE, a Instrução 

Normativa nº 52, de 27 de janeiro de 2017, da Diretoria 

de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO, a 

Instrução Normativa nº 15, de 25 de abril de 2017, da 

Diretoria de Fiscalização – DIFIS, a Instrução Normativa nº 

65, de 10 de fevereiro de 2017, da Diretoria de 

Desenvolvimento Setorial – DIDES e a Instrução 

Normativa nº 3, de 9 de março de 2017, da Diretoria 

Colegiada. 

 

A Resolução Normativa nº 464, de 29 de dezembro de 

2020, altera o prazo da Resolução Normativa entrará em 

vigor 90 (noventa) dias após sua publicação, com exceção 

do §1º do art. 11 e do art. 30, que entrarão em vigor a 

partir de sua publicação, e do art. 3º, que entrará em 

vigor 270 (duzentos e setenta) dias após sua publicação. 

Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Resolução Normativa nº 463, 

de 23 de novembro de 2020 

 
Altera a Resolução Normativa – RN nº 440, de 13 de 
dezembro de 2018, que institui o Programa de 
Certificação de Boas Práticas em Atenção à Saúde de 
Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde. 
 
Subseção I - Dos Requisitos para o Reconhecimento das 
Entidades Acreditadoras em Saúde 
 
Art. 3º Para fins de reconhecimento pela ANS da aptidão 
para ser uma Entidade Acreditadora em Saúde, as 
pessoas jurídicas deverão cumprir, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: II – ter reconhecimento de 
competência emitido pela The International Society For 
Quality in Health Care – ISQua, ou pela Coordenação 
Geral de Acreditação do Instituto Nacional de Metrologia, 
qualidade e Tecnologia – Cgcre/Inmetro;  
 
Subseção II - Do Processo de Reconhecimento da 
Entidade Acreditadora em Saúde 
 

Art. 4º As pessoas jurídicas que se adequem aos 
requisitos descritos no art. 3º poderão solicitar o 
reconhecimento da ANS com o envio do requerimento 
previsto no Anexo I desta RN, acompanhado da seguinte 
documentação: I - cópia autenticada do certificado 
emitido pela ISQua, ou pela Cgcre/ Inmetro; 
 
Subseção III - Da Vigência e do Cancelamento do 
Reconhecimento da Entidade Acreditadora em Saúde 
 
Art.6º A vigência do reconhecimento pela ANS terá a 
mesma validade do reconhecimento de competência 
emitido pela The International Society For Quality in 
Health Care – ISQua, ou pela Ggcre/Inmetro. 
 
CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
Art. 22. As Entidades Acreditadoras de Operadoras 
poderão solicitar seu reconhecimento para fins do 
Programa de Boas Práticas em Atenção à Saúde.  
 
§1º Para solicitação do reconhecimento disposto no caput 
deste artigo, a Entidade Acreditadora de Operadoras 
deverá demonstrar o início do processo de 
reconhecimento de competência emitido pela ISQua, ou 
pela Cgcre/Inmetro, para fins de cumprimento provisório 
do requisito previsto no inciso I do art. 4º, sem prejuízo 
dos demais. 
 
§3º Caso a Entidade Acreditadora em Saúde não obtenha 
o reconhecimento a que se refere o § 1º deste artigo, as 
Certificações emitidas para a operadora terão validade de 
no máximo 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data do 
indeferimento da ISQua, ou pela Cgcre/Inmetro, ou da 
caducidade prevista no §2º deste artigo. 
 
Alteração nos anexos I, IV, IV2. 
 
Esta Resolução Regimental entrou em vigor 7 (sete) dias 
após a data de sua publicação. 
 

Resolução Normativa nº 461, de 4 de novembro de 2020 

 
Altera a RN nº 451, de 6 de março de 2020, a RN nº 307, 
de 22 de outubro de 2012, e a RN nº 393, de 9 de 
dezembro de 2015, bem como revoga a IN nº 50, de 23 de 
novembro de 2012, da Diretoria de Normas e Habilitação 
das Operadoras – DIOPE, e o Anexo I da RN nº 307, de 22 
de outubro de 2012. 
 
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 307, DE 22 DE 
OUTUBRO DE 2012 - Dispõe sobre os procedimentos de 
adequação econômico-financeira das operadoras de 
planos privados de assistência à saúde de que trata a 
alínea "e" do inciso XLI do artigo 4º da Lei nº 9.961, de 28 
de janeiro de 2000; revoga a RN nº 199, de 07 de agosto 
de 2009; e dá outras providências. 
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Seção III - Das suas Projeções 
 
Art.6º O PLAEF- PLANO DE ADEQUAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA deverá conter projeções: 
 

IV. Da Margem de Solvência ou do Capital Baseado 
em Riscos, em conformidade com o parâmetro 
utilizado para definição do capital regulatório 
da operadora. 

 
§ 1º As projeções deverão seguir os modelos 
disponibilizados em seção específica no sítio institucional 
da ANS – www.ans.gov.br - na seção “Espaço da 
Operadora". 
 
Esta Resolução Normativa entrou em vigor na data de sua 
publicação. 
 
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 393, DE 9 DE 
DEZEMBRO DE 2015 - Dispõe sobre os critérios de 
constituição de Provisões Técnicas a serem observados 
pelas operadoras de planos privados de assistência à 
saúde e revoga dispositivos da Resolução Normativa nº 
209, de 22 de dezembro de 2009, e a Resolução 
Normativa nº 75, de 10 de maio de 2004. 
 
Seção VI -  Das Outras Provisões Técnicas 
- As outras Provisões Técnicas, necessárias à manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro, desde que 
consubstanciadas em Nota Técnica Atuarial de Provisões 
– NTAP e aprovadas pela DIOPE, sendo de constituição 
obrigatória a partir da data da efetiva autorização, são de 
caráter facultativ o e deverão ser apuradas conforme 
metodologia atuarial definida por atuário legalmente 
habilitado, em NTAP, a ser encaminhada para análise e 
aprovação da DIOPE, previamente a sua constituição.  
- Somente serão passíveis de análise e aprovação as 
NTAPs, de que trata o caput, das OPS que possuírem 
suficiência de Capital Regulatório, conforme 
regulamentação específica. 
 
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 451, DE 06 DE MARÇO 
DE 2020 - Dispõe sobre os critérios para definição do 
capital regulatório das operadoras de planos de 
assistência à saúde; revoga a RN nº 209, de 22 de 

dezembro de 2009, e a IN nº 14, de 27 de dezembro de 
2007, da DIOPE; e altera a RN n° 85, de 7 de dezembro de 
2004, a RN n° 307, de 22 de outubro de 2012, e a RN n° 
400, de 25 de fevereiro de 2016. 
 
Seção IV - Da adoção antecipada do capital baseado em 
riscos 
 
- Caso a operadora opte pela antecipação de utilização de 
modelo padrão de capital baseado em riscos, a apuração 
do capital regulatório deverá considerar o maior entre os 
seguintes valores: o capital base, apurado; a margem de 
solvência; ou o capital baseado em riscos. 
 
CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
 
- O capital baseado em riscos de subscrição, calculado no 
modelo padrão conforme o Anexo III, não se aplicam às 
administradoras de benefícios. 
 
- A As administradoras de benefícios que possuam 
autorização de funcionamento ou que tenham 
protocolado requerimento de registro junto até 12 de 
março de 2020, para fins de cálculo do capital base 
apurado, deverão acrescentar a proporção cumulativa 
mínima mensal de 1/24 (um vinte e quatro avos), a cada 
mês, da diferença entre o fator ‘K’ estabelecido na Tabela 
2 e na Tabela 3 do Anexo I.  
 
Revoga-se: O Anexo I da RN nº 307, de 2012; e A IN nº 50, 
de 23 de novembro de 2012, da DIOPE. 
 
- Os dispositivos previstos nesta RN entram em vigor: – 
sete dias após a data de sua publicação: 
 

a) Quanto às alterações na RN nº 451, de 2020, 
consistentes em acréscimo do art. 17-A e alteração 
do art. 15 e do Anexo I, objeto do artigo 2º desta 
RN; 

b) Quanto aos art. 4º, art. 5º e art. 6º desta RN em 1º 
de março de 2021, quanto às demais disposições.  

 
Instruções 
 
Não houve novas instruções normativas. 

 

Conforme Decreto N° 10.139, de 28 de novembro de 2019, da Presidência da República, atos normativos editados 
por órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional foram revisados, podendo 
ter alterado as referências acima.   
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Sumário das principais atualizações de normas norte-americanas  

(Accounting Standard Updates (ASU)) – atualizadas até 31 de agosto de 2021 

Fonte: (www.fasb.org) 

 

 
Emitidas em 2021  

Referência Título Vigência 

ASU 2021-06 Apresentação das Demonstrações Financeiras (Tópico 205), Serviços Financeiros – Depositário e 
Empréstimos (Tópico 942), Serviços Financeiros – Entidade de Investimento (Tópico 946).  

Vide ASU 2021-06 para as diferentes datas de vigência. 

ASU 2021-05 Arrendamentos (Tópico 842) - Arrendador, certos arrendamentos com pagamentos variáveis.  Vide ASU 2021-05 para as diferentes datas de vigência. 

ASU 2021-04 Lucro por ação (Tópico 260), Dívida – Modificações e extinções (Subtópico 470-50), Compensação – 
Compensação de ações (Tópico 718), Derivativos e hedging – Contratos sobre o próprio patrimônio 
(Subtópico 815-40).  

Vide ASU 2021-04 para as diferentes datas de vigência. 

ASU 2021-03 Intangíveis – Ágio e outros (Tópico 350).  Vide ASU 2021-03 para as diferentes datas de vigência. 

ASU 2021-02 Franquias – Receita de contrato com clientes (Subtópico 952-606). Vide ASU 2021-02 para as diferentes datas de vigência. 

ASU 2021-01 Reforma da taxa de referência (Tópico 848).  Vide ASU 2020-10 para as diferentes datas de vigência. 

 

 

Emitidas em 2020 

 

Referência Título Vigência 

ASU 2020-11 Serviços Financeiros – Seguros (Tópico 944), data de vigência e adoções antecipadas.  Vide ASU 2020-10 para as diferentes datas de vigência. 

ASU 2020-10 Melhorias de codificação Vide ASU 2020-10 para as diferentes datas de vigência. 

ASU 2020-09 Dívida (Tópico 470): Melhorias aos parágrafos da SEC relativos ao Release No. 33-10762 Vide ASU 2020-09 para as diferentes datas de vigência. 

ASU 2020-08 Melhorias de codificação no Subtópico 3010-20, Contas a receber – taxas não reembolsáveis e outros 
custos. 

Vide ASU 2020-08 para as diferentes datas de vigência. 

ASU 2020-07 Entidades Sem Fins Lucrativos (Tópico 958): Apresentação e Divulgações de Entidades Sem Fins 
Lucrativos para Ativos Não Financeiros Contribuídos 

As alterações nesta atualização devem ser aplicadas 
retrospectivamente e são aplicáveis para períodos 
anuais iniciados após 15 de junho de 2021, e períodos 
intermediários dentro de períodos anuais iniciados 
após 15 de junho de 2022. É permitida a adoção 
antecipada. 

ASU 2020-06 Dívida—Dívida com Conversão e Outras Opções (Subtópico 470-20) e Derivativos e Hedge—Contratos 
no Patrimônio Líquido Próprio da Entidade (Subtópico 815-40): Contabilização de Instrumentos 
Conversíveis e Contratos no Patrimônio Líquido Próprio da Entidade 

Vide ASU 2020-06 para as diferentes datas de vigência. 

ASU 2020-05 Receitas de Contratos com Clientes (Tópico 606) e Arrendamentos (Tópico 842): Datas de Vigência para 
Determinadas Entidades 

Vide ASU 2020-05 para as diferentes datas de vigência. 

ASU 2020-04 Atualização da Taxa Referencial (Tópico 848): Facilitação dos Efeitos da Atualização da Taxa Referencial 
sobre as Informações Financeiras 

As alterações nesta Atualização são aplicáveis a todas 
as entidades a partir de 12 de março de 2020 até 31 
de dezembro de 2022. 

ASU 2020-03 Melhorias na Codificação de Instrumentos Financeiros Vide ASU 2020-03 para as diferentes datas de vigência. 

ASU 2020-02 Instrumentos Financeiros—Perdas de Crédito (Tópico 326) e Arrendamentos (Tópico 842)—Emendas 
aos Parágrafos da SEC de Acordo com o Boletim de Contabilidade do Staff da SEC nº 119 e Atualização 
da Seção da SEC sobre a Data de Vigência Relacionada à Atualização de Normas Contábeis nº 2016-02, 
Arrendamentos (Tópico 842)  (Atualização da SEC) 

Vide ASU 2020-02 para as diferentes datas de vigência. 

ASU 2020-01 Investimentos—Títulos Patrimoniais (Tópico 321), Investimentos—Método de Equivalência Patrimonial 
e Joint Ventures (Tópico 323), e Derivativos e Hedge (Tópico 815)—Esclarecendo as Interações entre o 
Tópico 321, Tópico 323, e Tópico 815 (um consenso da Força-Tarefa de Questões Emergentes do FASB) 

Vide ASU 2020-01 para as diferentes datas de vigência. 

 

http://www.fasb.org/


Guia de Demonstrações Financeiras – Exercício de 2021 

 

131 Classificação: Público 
 

Conteúdos para decisores 

Deloitte Account Research Tool (DART) 

O DART é uma biblioteca online abrangente que contempla a literatura contábil e de divulgações financeiras que são 

atualizadas constantemente. O iGAAP da Deloitte pode ser acessado através do DART e permite acesso literatura 

completa das IFRSs com links para: 

• Interpretações e comentários sobre temas não tratados ou ambíguos nas IFRSs; 

• Explicação clara das IFRSs; 

• Exemplos da Deloitte; 

• Modelos de divulgação financeira de acordo com as IFRSs; 

Para acessar ao conteúdo, clique aqui para iniciar o processo de subscrição que inclusive contém uma opção de avaliação gratuita 

por 30 dias.  

Maiores informações sobre o DART, incluindo preços individuas ou pacotes de subscrição, clique aqui. 

 
Acesse os canais digitais da Deloitte, conheça nossas publicações e compartilhe em suas 
mídias sociais. 
 

Website 

www.deloitte.com.br 

 

Portal da revista Mundo Corporativo 

www.mundocorporativo.deloitte.com.br 

 

 

 

 

 
Mídias sociais 
 

www.facebook.com/deloittebrasil 
 
www.twitter.com/DeloitteBR 
 
https://www.linkedin.com/company/deloitte 

 

Programa Alumni Deloitte:  www.linkedin.com/groups/8493830 
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Conheça nossos estudos, pesquisas e artigos sobre  
os temas que mais impactam o ambiente de  
negócios: 
 

       
Conteúdo da Deloitte sobre Indústria 4.0.  

 
ESG: nossa visão para o futuro sustentável das empresas e  

da sociedade 

 
Tech Trends 2021 

Insights e perspectivas para jornada digital 

 
O futuro digital 

Uma perspectiva para profissionais de áreas tributárias 

 
Tax do amanhã:  

Tecnologias e recursos para os atuais desafios Tributários  

das organizações 

 

A promessa digital  

Os principais desafios da transformação digital para instituições  

financeiras 
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O conteúdo desta publicação não tem como objetivo esgotar todas as questões relacionadas 
às preparações das demonstrações financeiras e às IFRSs e não deve ser utilizado como base 
na tomada de decisões.  
 
O site www.iasplus.com da Deloitte fornece, gratuitamente, 
informações completas sobre a emissão de relatórios financeiros internacionais e as 
atividades do IASB em particular. 
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