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1. Linha Temporária Especial de Liquidez (“LTEL”).

Objeto: O CMN autorizou o BACEN a temporariamente conceder operações de
empréstimo, garantidas em debêntures adquiridas no mercado secundário e
recolhimentos compulsórios mantidos em contas Reservas Bancárias, bancos
múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento e caixas econômicas titulares de
Conta Reservas Bancárias. O período de contratação dos empréstimos teve início em 6
de abril de 2020 e permanecerá aberto até 30 de abril de 2020.

Normas editadas: Resolução CMN nº 4.786 e a Circular BACEN nº 3.994, que podem
ser acessadas aqui e aqui, respectivamente.

Data de edição: 23 de março de 2020.

Mais informações: 57ª edição do Radar Stocche Forbes – Bancário e Mercado de
Capitais, que pode ser acessada disponível aqui.

2. Linha Temporária Especial de Liquidez para aquisição de Letra Financeira (“LTEL-LFG”).

Objeto: O CMN autorizou o BACEN a conceder, até 31 de dezembro de 2020,
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. Conforme regulamentação do BACEN da LTEL-LFG, as instituições
financeiras poderão iniciar o processo de constituição das garantias e documentação a
partir do dia 13 de abril de 2020. As solicitações dos empréstimos, por sua vez,
poderão ser realizadas a partir do dia 20 de abril de 2020, que devem liberados, se
concedidos, em até 2 dias úteis. Por meio da Circular BCB 4.004, ajustes pontuais
foram implementados na Circular BCB 3.996, destacando-se, sem limitação (i)
flexibilização do limite máximo de empréstimos tomados por bancos cooperativos
(antes definido em 100% do PR dos conglomerados integrados por esses bancos e
agora estipulado em 100% do PL Ajustado) e exclusão de operações de adiantamento
sobre contrato de câmbio e operações realizadas com partes relacionadas do escopo
de garantias que podem ser oferecidas na LTEL-LFG.

Normas editadas: Resolução CMN 4.795, Circular BCB 3.996 e Circular BCB 4.004,
que podem ser acessadas aqui, aqui e aqui, respectivamente.

Datas de edição: 2 de abril de 2020, 6 de abril de 2020 e 16 de abril de 2020,
respectivamente.

Mais informações: Notas do BACEN sobre a edição das referidas normas, que podem
ser acessadas aqui e aqui.
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https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50950/Res_4786_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50953/Circ_3994_v1_O.pdf
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Radar-Bancario-e-Mercado-de-Capitais-Abril-2020.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50962/Res_4795_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/especialnor/Circular3996.pdf
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&numero=4004
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/436/noticia
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17048/nota


3. Linha de Crédito Emergencial do Programa Emergencial de Suporte a Empregos.

Objeto: O CMN e o BACEN regulamentaram a linha de crédito emergencial do
Programa Emergencial de Suporte a Empregos (“PESE”), criado por meio da Medida
Provisória 944, de 3 de abril de 2020, e destinado às sociedades empresárias e
sociedades cooperativas com receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou
inferior a R$ 10.000.000,00, calculada com base no exercício de 2019. As linhas de
crédito concedidas no âmbito do PESE (i) abrangerão a totalidade da folha de
pagamento do contratante, pelo período de 2 meses, limitadas ao valor equivalente a
até 2 vezes o salário-mínimo por empregado; e (ii) serão destinadas exclusivamente ao
processamento das folhas de pagamento de que trata o item “(i)”.

Normas editadas: Resolução CMN 4.800 e Circular BCB 3.997, que podem ser
acessadas aqui e aqui, respectivamente.

Data de edição: 6 de abril de 2020.

Mais informações: Nota do BACEN sobre a edição da referida norma, que pode ser
acessada aqui.

4. Linha de Crédito Especial dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste.

Objeto: O CMN instituiu linha especial de crédito com recursos dos Fundos
Constitucionais de Financiamento do Norte (“FNO”), do Nordeste (“FNE”) e do
Centro-Oeste (“FCO”), destinada a atender aos setores produtivos, industrial,
comercial e de serviços dos Municípios com estado de calamidade pública reconhecido
por ato do Poder Executivo Federal. Os beneficiários são pessoas físicas e pessoas
jurídicas, incluindo cooperativas que, de acordo com as prioridades estabelecidas nos
planos regionais de desenvolvimento, desenvolvam atividades produtivas não rurais nas
regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. O limite de crédito previsto alcança o
montante de até R$100.000,00 por beneficiário, para financiamento de capital de giro,
e de até R$200.000,00 por beneficiário, para investimentos. O prazo de contratação e
de carência será até 31 de dezembro de 2020.

Norma editada: Resolução CMN 4.798, que pode ser acessada aqui.

Data de edição: 6 de abril de 2020.

Mais informações: Nota do Ministério da Economia sobre a edição da referida norma,
que pode ser acessada aqui.
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https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50970/Res_4800_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50971/Circ_3997_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17034/nota
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50967/Res_4798_v1_O.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/2020/abril/cmn-institui-linhas-de-credito-especiais-com-recursos-dos-fundos-constitucionais-de-financiamento-do-norte-nordeste-e-centro-oeste


5. Linhas Especiais de Crédito de Custeio do PRONAF e do PRONAMP.

Objeto: O CMN autorizou, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (“PRONAF”), a concessão, até 30 de junho de 2020, de crédito de
custeio aos agricultores familiares enquadrados nos termos do PRONAF, incluindo as
atividades de floricultura, aquicultura e pesca, com limite de até R$20.000,00 por
mutuário e até 12 meses de prazo de carência. Já em relação ao Programa Nacional de
Apoio ao Médio Produtor Rural (“PRONAMP”), o CMN autorizou a concessão, também
até 30 de junho de 2020, de crédito de custeio aos produtores rurais enquadrados no
PRONAMP, incluindo as atividades de floricultura, aquicultura e pesca, com limite de
até R$40.000,00 por mutuário e até 12 meses de prazo de carência.

Normas editadas: Resolução CMN 4.801 e Resolução CMN 4.802, que podem ser
acessadas aqui e aqui, respectivamente.

Data de edição: 9 de abril de 2020.

6. Captação de Depósitos a Prazo com Garantia Especial (“DPGE”).

Objeto: Em março, o CMN ofereceu uma opção a mais de captação de recursos
acessível a todas as instituições financeiras associadas ao FGC por meio do novo
DPGE. Em complemento, já em abril, o CMN autorizou o aumento, de R$ 20 milhões
para R$ 40 milhões, do valor máximo garantido do total de créditos de cada pessoa
contra a mesma instituição financeira associada ao FGC, ou contra todas as instituições
associadas do mesmo conglomerado financeiro.

Normas editadas: Resolução CMN nº 4.785 e Resolução CMN nº 4.799, que podem
ser acessadas aqui e aqui, respectivamente.

Datas de edição: 23 de março de 2020 e 6 de abril de 2020, respectivamente.

Mais informações: 57ª edição do Radar Stocche Forbes – Bancário e Mercado de
Capitais, que pode ser acessada disponível aqui e nota do BACEN sobre a edição da
referida norma, que pode ser acessada aqui.
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https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o&numero=4801
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o&numero=4802
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50948/Res_4785_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50968/Res_4799_v1_O.pdf
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Radar-Bancario-e-Mercado-de-Capitais-Abril-2020.pdf
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17035/nota


7. Aquisição de DPGE por instituições financeiras.

Objeto: Em complemento aos recém editados atos normativos sobre o novo DPGE, o
CMN permitiu, ainda, que as instituições financeiras adquiram DPGE de instituições
associadas ao FGC. Neste cenário, haverá garantia pelo FGC até o valor máximo de R$
400 milhões do total de créditos de cada instituição titular contra a instituição ou
conglomerado emissor do DPGE.

Normas editadas: Resolução CMN nº 4.805, que pode ser acessada aqui.

Datas de edição: 23 de abril de 2020.

Mais informações: Notas do BACEN sobre a edição da referida norma, que pode ser
acessada aqui.

8. Ampliação do escopo de atividades das fintechs de crédito (SCD e SEP).

Objeto: Em suma, o CMN promoveu as alterações normativas necessárias para
permitir, às sociedades de crédito direito (“SCD”), a emissão de cartão de crédito, o
financiamento de suas operações por meio de recursos provenientes de operações de
repasse e de empréstimos originários do BNDES. Adicionalmente, flexibilizou-se o
escopo de fundos de investimentos que poderiam financiar as operações das SCD e
das sociedades de empréstimo direto (“SEP”) – anteriormente restrito aos FIDCs e
hoje aberto a todos os fundos de investimento destinados exclusivamente a
investidores qualificados.

Norma editadas: Resolução CMN 4.792, que pode ser acessada aqui.

Data de edição: 26 de março de 2020.

Mais informações: 57ª edição do Radar Stocche Forbes – Bancário e Mercado de
Capitais, que pode ser acessada disponível aqui.
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https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o&numero=4805
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17051/nota
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50959/Res_4792_v1_O.pdf
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Radar-Bancario-e-Mercado-de-Capitais-Abril-2020.pdf


9. Flexibilização dos termos e condições de emissão de Letras Financeiras.

Objeto: O CMN promoveu alterações nos prazos de vencimento, nos limites de
recompra e na possibilidade de extinção de letras financeiras destinadas a atender
necessidade de liquidez da instituição emissora, bem como aquelas emitidas por
instituições financeiras classificadas no segmento prudencial S1.

Norma editadas: Resolução CMN 4.788, que pode ser acessada aqui.

Data de edição: 23 de março de 2020.

Mais informações: 57ª edição do Radar Stocche Forbes – Bancário e Mercado de
Capitais, que pode ser acessada disponível aqui.

10. Autorização às Cooperativas de Crédito para Emissão de Letra de Crédito Imobiliário
(“LCI”).

Objeto: Com o objetivo de oferecer um instrumento adicional de captação de recursos,
compatível com as atividades destas instituições, e de oferecer condições para
aumentar a concorrência e a oferta de produtos e de serviços no sistema financeiro, o
BACEN autorizou as cooperativas de crédito a emitirem LCI.

Norma editada: Circular BACEN 4.000, que pode ser acessada aqui.

Data de edição: 9 de abril de 2020.

Mais informações: Nota do BACEN sobre a edição da referida norma, que pode ser
acessada aqui.
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https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50952/Res_4788_v1_O.pdf
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Radar-Bancario-e-Mercado-de-Capitais-Abril-2020.pdf
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&numero=4000
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17041/nota


11. Flexibilizações nos termos e condições de reestruturações de operações de crédito para
fins de gerenciamento de crédito de instituições financeiras.

Objeto: O CMN concedeu flexibilizações temporárias em seu arcabouço prudencial de
gerenciamento de risco às reestruturações de operações de crédito realizadas até 30
de setembro de 2020 (inclusive), tanto para instituições financeiras classificadas nos
segmentos prudenciais S1 ao S4, quanto às do segmento prudencial S5 (instituições
não bancárias com perfil de risco simplificado).

Normas editadas: Resolução CMN 4.782 e Resolução CMN 4.791, que podem ser
acessadas aqui e aqui, respectivamente.

Datas de edição: 16 de março de 2020 e 26 de março de 2020, respectivamente.

Mais informações: 57ª edição do Radar Stocche Forbes – Bancário e Mercado de
Capitais, que pode ser acessada disponível aqui.

12. Flexibilizações sobre requerimentos mínimos de capital de acordo com a regulação
prudencial.

Objeto: O CMN promoveu alterações na regulação prudencial para flexibilizar o cálculo
da apuração (i) do Adicional de Conservação de Capital Principal, para reduzir sua
alíquota de 2,5% para 1,25% até 31 de março de 2021, bem como (ii) do Patrimônio de
Referência (“PR”), para permitir que créditos tributários de prejuízos fiscais
decorrentes de overhedge de investimentos em participações no exterior fossem
deduzidos do PR, de modo a ampliar os planos de concessão de crédito dessas
instituições financeiras. Adicionalmente, ajustes foram implementados na regulação
prudencial para refletir as características das operações de crédito no âmbito do PESE
(objeto do item 3 acima deste Informativo) nas normas relativas ao requerimento de
capital para o risco de crédito.

Normas editadas: Resolução CMN 4.783, Resolução CMN 4.784 e Circular BACEN
4.006, que podem ser acessadas aqui, aqui e aqui, respectivamente.

Datas de edição: 16 de março de 2020, 18 de março de 2020 e 22 de abril de 2020,
respectivamente.

Mais informações: 57ª edição do Radar Stocche Forbes – Bancário e Mercado de
Capitais, que pode ser acessada aqui, bem como nota divulgada pelo BACEN, que pode
ser acessada aqui.
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https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50937/Res_4782_v2_P.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50958/Res_4791_v1_O.pdf
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Radar-Bancario-e-Mercado-de-Capitais-Abril-2020.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50938/Res_4783_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50942/Res_4784_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&numero=4006
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Radar-Bancario-e-Mercado-de-Capitais-Abril-2020.pdf
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17050/nota


13. Redução da alíquota de recolhimentos compulsórios.

Objeto: O BACEN reduziu provisoriamente a alíquota de recolhimento compulsório
sobre recursos a prazo de 25% para 17%, até dezembro de 2020. Em voto que
contempla a exposição de motivos das alterações em comento (que pode ser acessado
aqui), o Diretor de Política Monetária do BACEN, Bruno Fernandes, afirma que a
Circular BACEN nº 3.993 ensejará em uma melhora das condições de liquidez do
Sistema Financeiro Nacional em torno de R$68 bilhões.

Norma editada: Circular BACEN 3.993, que pode ser acessada aqui.

Data de edição: 23 de março de 2020.

Mais informações: 57ª edição do Radar Stocche Forbes – Bancário e Mercado de
Capitais, que pode ser acessada disponível aqui.

14. Vedação temporária de distribuição de resultados e aumento de remuneração de
administradores de instituições financeiras.

Objeto: Com o objetivo de evitar que os recursos necessários para a manutenção do
crédito e para a eventual absorção de perdas futuras não sejam consumidos, o CMN
aplicou, para o período compreendido entre 7 de abril de 2020 e 30 de setembro de
2020, determinadas vedações às instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo BACEN, incluindo a distribuição de resultados e aumento
de remuneração de administradores. Ainda, os montantes retidos não podem constituir
obrigação futura nem serem vinculados de qualquer forma a pagamentos de
dividendos no futuro.

Norma editada: Resolução CMN 4.797, que pode ser acessada aqui.

Data de edição: 6 de abril de 2020.

Mais informações: Nota do BACEN sobre a edição da referida norma, que pode ser
acessada aqui.
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https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadVoto.asp?arquivo=/Votos/BCB/202066/Voto_do_BC_66_2020.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50949/Circ_3993_v1_O.pdf
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Radar-Bancario-e-Mercado-de-Capitais-Abril-2020.pdf
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50965/Res_4797_v1_O.pdf
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17033/nota


15. Flexibilização nas classificações de operações renegociadas por instituições financeiras.

Objeto: Para evitar o aumento no volume de provisão para perdas em créditos
economicamente viáveis, o CMN permitiu que as instituições financeiras reclassifiquem
as operações renegociadas no período de 1º de março a 30 de setembro de 2020 para
o nível de risco que estavam classificadas em 29 de fevereiro de 2020, antes do início
dos efeitos econômicos das medidas de combate à Covid-19.

Norma editada: Resolução CMN 4.803, que pode ser acessada aqui.

Data de edição: 9 de abril de 2020.

Mais informações: Nota do BACEN sobre a edição da referida norma, que pode ser
acessada aqui.

16. Facilitação de operações de crédito para pequenas e médias empresas.

Objeto: O BACEN promoveu ajustes na regulação prudencial, referente às exposições
ao risco de crédito, para diminuir o requerimento de capital das operações de crédito
destinadas a pequenas e médias empresas. Segundo nota divulgada pelo BACEN, A
medida tem o potencial de liberar aproximadamente R$3,2 bilhões da exigibilidade de
capital regulatório das instituições financeiras.

Norma editada: Circular BACEN 3.998, que pode ser acessada aqui.

Data de edição: 9 de abril de 2020.

Mais informações: Nota do BACEN sobre a edição da referida norma, que pode ser
acessada aqui.
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https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o&numero=4803
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17039/nota
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&numero=3998
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17040/nota


17. Proteção do fluxo de pagamentos entre consumidores e comerciantes em arranjos de
pagamentos.

Objeto: O Governo Federal, por meio da edição da Medida Provisória nº 930,
promoveu ajustes na regulação vigente de arranjos de pagamento com o objetivo de
garantir que os recursos que o consumidor desembolsa para pagar a sua fatura de
cartão ou debita da sua conta cheguem ao estabelecimento que lhe ofertou o produto
ou serviço, independentemente da situação financeira das entidades intermediárias na
cadeia de pagamentos.

Norma editada: Medida Provisória nº 930, que pode ser acessada aqui.

Datas de edição: 30 de março de 2020.

Mais informações: 57ª edição do Radar Stocche Forbes – Bancário e Mercado de
Capitais, que pode ser acessada disponível aqui.

18. Postergação dos prazos para entrega da declaração de capitais brasileiros no exterior.

Objeto: O BACEN postergou os prazos de entrega da declaração de capitais brasileiros
no exterior (“DCBE”) para a declaração anual referente à data-base de 31 de dezembro
de 2019 (cujo prazo novo foi definido em 1º de junho de 2020, até 18 horas), e para a
declaração trimestral referente à data-base de 31 de março de 2020 (cujo prazo novo
foi definido para o período compreendido entre 15 de junho de 2020 e 15 de julho de
2020, às 18 horas).

Norma editada: Circular BACEN nº 3.995, que pode ser acessada aqui.

Data de edição: 24 de março de 2020.

Mais informações: 57ª edição do Radar Stocche Forbes – Bancário e Mercado de
Capitais, que pode ser acessada disponível aqui.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv930.htm
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Radar-Bancario-e-Mercado-de-Capitais-Abril-2020.pdf
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&numero=3995
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Radar-Bancario-e-Mercado-de-Capitais-Abril-2020.pdf


19. Postergação de prazos para divulgação de demonstrações financeiras e remessa de
documentos contábeis pelas instituições financeiras.

Objeto: O BACEN postergou as datas-limites para divulgação de demonstrações
financeiras e remessa de documentos contábeis de suas instituições reguladas.
Especificamente em relação às demonstrações financeiras anuais relativas ao ano de
2019 fica prorrogado até 30 de abril de 2020. As demonstrações financeiras
semestrais e intermediárias relativas aos períodos findos no ano de 2020 até 90 dias
após a respectiva data-base.

Norma editada: Circular BACEN 3.999, que pode ser acessada aqui.

Data de edição: 9 de abril de 2020.

20. Flexibilização nos horários de atendimento ao público nas dependências de instituições
financeiras.

Objeto: De modo a assegurar a prestação dos serviços essenciais à população, as
instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN
devem ajustar o horário de atendimento ao público em suas dependências enquanto
perdurar a situação de risco à saúde pública decorrente do Covid-19, dispensada a
antecedência de comunicação de alteração.

Norma editada: Circular BACEN 3.991, que pode ser acessada aqui.

Data de edição: 19 de março de 2020.

Mais informações: 57ª edição do Radar Stocche Forbes – Bancário e Mercado de
Capitais, que pode ser acessada disponível aqui.
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https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&numero=3999
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&numero=3991
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Radar-Bancario-e-Mercado-de-Capitais-Abril-2020.pdf


21. Prazo para divulgação do Relatório de Pilar 3, previsto pela regulação prudencial, é
adiado.

Objeto: Em razão das dificuldades operacionais decorrentes da crise de COVID-19, os
prazos para a divulgação dos Relatórios de Pilar 3 referentes às datas-base de 31 de
março de 2020 e de 30 de junho de 2020, foi aumentado de 60 para 90 dias. O
Relatório de Pilar 3 é previsto pela Circular BACEN 3.930, de 14 de fevereiro de 2019
(que pode ser acessada aqui) e contém informações relacionadas ao gerenciamento
prudencial de instituições financeiras dos segmentos S1 ao S4, incluindo, sem limitação:
(i) indicadores prudenciais e macroprudenciais, (ii) informações contábeis, (iii)
indicadores de liquidez, (iv) remunerações de administradores, dentre outras.

Normas editadas: Circular BACEN 4.003, que pode ser acessada aqui.

Data de edição: 16 de abril de 2020.

Mais informações: Nota do BACEN sobre a edição da referida norma, que pode ser
acessada aqui.

22. Entrada em vigor de regulamentação sobre PLDFT é adiada.

Objeto: Também em razão das dificuldades operacionais decorrentes da crise de
COVID-19 para a completa adoção, pelas instituições autorizadas a funcionar pelo
BACEN, da Circular BACEN 3.978, que trata de procedimentos e controles internos
referentes à PLDFT, o início de sua vigência foi postergado de 1º de julho e 2020 para
1º de outubro de 2020.

Normas editadas: Circular BACEN 4.005, que pode ser acessada aqui.

Data de edição: 16 de abril de 2020.

Mais informações: Nota do BACEN sobre a edição da referida norma, que pode ser
acessada aqui.
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https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50723/Circ_3930_v2_P.pdf
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&numero=4003
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17048/nota
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&numero=4005
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17048/nota


23. Prazos de contratos de câmbio no exterior são ampliados.

Objeto: As dificuldades operacionais decorrentes da crise de COVID-19 também
motivaram o BACEN a alterar determinados termos e condições de contratos de
câmbio no exterior previstos nos termos da Circular BACEN 3.691, de 16 de dezembro
de 2013 (que pode ser acessada aqui). Dentre as alterações promovidas, destaca-se a
ampliação do prazo máximo entre a contratação e a liquidação do contrato de câmbio
de exportação, de 750 dias para 1.500 dias entre os dois eventos.

Normas editadas: Circular BACEN 4.002, que pode ser acessada aqui.

Data de edição: 16 de abril de 2020.

Mais informações: Nota do BACEN sobre a edição da referida norma, que pode ser
acessada aqui.
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https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&numero=3691
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Circular&numero=4002
https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17048/nota


24. Prorrogação e suspensão de prazos previstos na regulamentação da CVM.

Objeto: Em razão dos impactos do COVID-19 e do reconhecimento do estado de
calamidade pública de que trata o Decreto Legislativo nº 6 de 2020, a CVM editou, (i)
Deliberação CVM 848, que: (a) prorroga determinados prazos previstos na sua
regulamentação; (b) suspende o prazo dos processos administrativos sancionadores; e
(c) promove alterações temporárias na Instrução CVM 476, suspendendo por 4 meses
o período de lock-up entre ofertas restritas, e na Instrução da CVM nº 566, de 31 de
julho de 2015, suspendendo por 4 meses a obrigação de registro do ato societário
aprovando a emissão de notas promissórias para distribuição pública; e (ii) a
Deliberação CVM 849, que: (a) prorroga determinados prazos adicionais previstos na
sua regulamentação; (b) autoriza a realização de assembleias gerais, ordinárias ou
extraordinárias, de fundos de investimento, de forma virtual; e (c) suspende,
temporariamente, o período de lock-up para negociação de valores mobiliários no
mercado secundário previsto na Instrução CVM 476. Adicionalmente, por meio da
Deliberação CVM 852, dentre outras flexibilizações, foram postergados prazos de
entrega de informações periódicas dos empreendimentos hoteleiros e de emissores
não registrados que realizaram ofertas ao amparo da Instrução CVM 476, como
demonstrações financeiras.

Normas editadas: Deliberação CVM 848 e Deliberação CVM 849 e Deliberação CVM
852, que podem ser acessadas aqui, aqui e aqui.

Data de edição: 25 de março de 2020, 31 de março de 2020 e 15 de abril de 2020,
respectivamente.

Mais informações: Newsletters do Stocche Forbes divulgadas em 26 de março de
2020 e em 31 de março de 2020, que podem ser acessadas aqui e aqui,
respectivamente, bem como nota da CVM sobre a edição da Deliberação CVM 852,
que pode ser acessada aqui.

25. Dispensa temporária e obrigações de registro de atos em juntas comerciais.

Objeto: O Governo Federal editou a Medida Provisória 931 que (a) posterga a data de
realização de assembleias gerais ordinárias de sociedades anônimas, sociedades
limitadas e cooperativas; (b) prorroga de prazos e dispensa temporariamente
obrigações de registro de atos em juntas comerciais; e (c) permite a realização de
assembleias gerais de acionistas de companhias fechadas, reunião ou assembleias de
sócios e assembleias gerais de associados à distância.

Norma editada: Medida Provisória 931, que pode ser acessada aqui.

Data de edição: 30 de março de 2020 e 31 de março de 2020, respectivamente.

Mais informações: Newsletter do Stocche Forbes divulgada em 31 de março de 2020,
que pode ser acessada aqui.

13

Mercado de Capitais
Orientações Gerais

http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/deliberacoes/anexos/0800/deli848.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/deliberacoes/anexos/0800/deli849.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/deliberacoes/anexos/0800/deli852.pdf
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Newsletter_CVM-edita-delibera%C3%A7%C3%A3o-prorrogando-e-suspendendo-determinados-prazos-previstos-na-sua-regulamenta%C3%A7%C3%A3o-em-decorr%C3%AAncia-do-COVID-19.pdf
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Newsletter-Medida-Provis%C3%B3ria-931-e-Delibera%C3%A7%C3%A3o-CVM-849_Mar%C3%A7o_2020..pdf
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2020/20200415-2.html
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-931-de-30-de-marco-de-2020-250468675
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Newsletter-Medida-Provisoria-931-e-Deliberacao-CVM-849_Marco_2020.pdf


26. Empresas.NET: prorrogação do uso da versão 15.0.0.2 e implementação de nova
funcionalidade de preparação antecipada de documentação.

Objeto: Em função da Deliberação CVM 849, objeto do item 23 acima, a CVM
postergou o uso da versão 15.0.0.2 do Sistema Empresas.NET até o dia 3 de julho de
2020. Adicionalmente, a partir de 27 de abril de 2020, estará disponível, por meio do
IPE Online, nova funcionalidade que permitirá a preparação antecipada dos
documentos relativos às informações periódicas e eventuais – não estruturadas – para
envio posterior.

Normas editadas: Ofício-Circular nº 03/2020/CVM/SEP e Ofício-Circular nº
04/2020/CVM/SEP, que podem ser acessados aqui e aqui, respectivamente.

Datas de edição: 9 de abril de 2020 e 16 de abril de 2020, respectivamente.

Mais informações: Notas da CVM sobre a edição dos referidos ofícios, que podem ser
acessadas aqui e aqui, respectivamente.

27. Regulamentação de assembleias digitais.

Objeto: Com o objetivo de estabelecer condições para que as companhias realizem
assembleias inteiramente digitais, como parte das medidas adotadas em resposta à
pandemia da Covid-19, a CVM promoveu ajustes na Instrução CVM 481, que dispõe
sobre informações e pedidos públicos de procuração para exercício do direito de voto
em assembleias de acionistas.

Normas editadas: Instrução CVM 622, que pode ser acessada aqui.

Datas de edição: 17 de abril de 2020.

Mais informações: Newsletter do Stocche Forbes divulgada em 20 de abril de 2020,
que pode ser acessada aqui, bem como nota da CVM sobre a edição da referida norma,
que pode ser acessada aqui.
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http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sep/anexos/oc-sep-0320.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sep/anexos/oc-sep-0420.pdf
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2020/20200409-3.html
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2020/20200416-1.html
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/600/inst622.pdf
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/04/cvm-regulamenta-assembleias-digitais-1.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/instrucoes/anexos/600/inst622.pdf


28. Orientações para emissores/ofertantes de valores mobiliários e instituições
intermediárias referentes a ofertas públicas.

Objeto: Tendo em vista os efeitos da pandemia do COVID-19 nos mercados mundiais,
e, em especial, no mercado brasileiro, a CVM divulgou diversas recomendações e
orientações para emissores/ofertantes de valores mobiliários e instituições
intermediárias.

O Ofício-Circular nº 2/2020/CVM/SRE enquadrou a situação atual ao previsto no
artigo 25 da Instrução CVM 400. Dessa forma, os pleitos de modificações de ofertas
públicas já registradas, relacionados exclusivamente à deterioração e volatilidade do
cenário de investimentos no contexto do COVID-19, serão automaticamente
aprovados pela SRE com a concessão de prorrogação do prazo da distribuição por 90
dias adicionais.

A Deliberação CVM 846, por sua vez, prorrogou os prazos máximos de interrupção que
podem ser pleiteados no âmbito de análises de ofertas públicas, bem como no âmbito
de pedido de registro de emissor de valores mobiliários.

O Ofício-Circular nº 3/2020/CVM/SER, por fim, orienta os participantes do mercado
quanto às disposições do artigo 48 da Instrução CVM 400, que dispõe sobre o período
de silêncio e as vedações a negociação com valores mobiliários a serem observadas
durante a estruturação e realização de ofertas públicas.

Normas editadas: Ofício-Circular nº 2/2020/CVM/SRE, Deliberação CVM 846 e
Ofício-Circular nº 3/2020/CVM/SRE, que podem ser acessados aqui, aqui e aqui,
respectivamente.

Datas de edição: 13 de março de 2020, 16 de março de 2020 e 18 de março de 2020,
respectivamente.

Mais informações: 57ª edição do Radar Stocche Forbes – Bancário e Mercado de
Capitais, que pode ser acessada disponível aqui.
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http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sre/anexos/oc-sre-0220.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/deliberacoes/anexos/0800/deli846.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sre/anexos/oc-sre-0320.pdf
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Radar-Bancario-e-Mercado-de-Capitais-Abril-2020.pdf


29. Orientações específicas para participantes da indústria de fundos de investimentos.

Objeto: Com o objetivo de esclarecer sobre a condição do funcionamento e operações
dos fundos de investimentos no contexto da pandemia de COVID-19, a SIN divulgou o
Ofício-Circular nº 6/2020/CVM/SIN para endereçar pontos de atenção referentes: (i)
ao desenquadramento de carteira; (ii) ao uso de cotas de abertura ou de fechamento
em fundos de investimento regulados pela Instrução CVM 555; (iii) à realização de
assembleias gerais de cotistas; (iv) aos procedimentos para troca de informações e de
documentos entre os prestadores de serviço dos fundos; e (v) ao provisionamento de
direitos creditórios em FIDC.

Normas editadas: Ofício-Circular nº 6/2020/CVM/SIN, que pode ser acessado aqui.

Data de edição: 26 de março de 2020.

Mais informações: 57ª edição do Radar Stocche Forbes – Bancário e Mercado de
Capitais, que pode ser acessada disponível aqui.

30. Flexibilizações temporárias no regramento referente às assembleias gerais de cotistas
de FIDCs.

Objeto: Em razão da pandemia, a CVM facultou ao administradores de fundos de
investimento em direitos creditórios (“FIDCs”), regidos pela Instrução CVM 356, a
redução dos prazos de convocação de assembleias gerais de cotistas ou solicitação de
manifestação por consulta formal, somente para o ano de 2020, e que tratem
exclusivamente de amortização de cotas e/ou de eventos de avaliação, observadas
determinadas condições. Permanecem inalterados os quóruns de instalação e de
deliberação especificados nos respectivos regulamentos. Adicionalmente, somente
para as assembleias gerais de cotistas ou solicitações de manifestação por consulta
formal em comento, facultou-se aos administradores a realização exclusivamente por
meio eletrônico das respectivas convocações e solicitações, observada a necessidade
das referidas divulgações nos sites do administrador e do gestor do FIDC.

Normas editadas: Deliberação CVM 853, que pode ser acessada aqui.

Data de edição: 22 de abril de 2020.

Mais informações: Nota da CVM sobre a edição da referida deliberação, que pode ser
acessada aqui.
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http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/oficios-circulares/sin/anexos/oc-sin-0620.pdf
https://stoccheforbes.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Radar-Bancario-e-Mercado-de-Capitais-Abril-2020.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/legislacao/deliberacoes/anexos/0800/deli853.pdf
http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2020/20200423-1.html


www.stoccheforbes.com.br

https://www.facebook.com/StoccheForbes/
https://www.instagram.com/stoccheforbes/
http://www.stoccheforbes.com.br/
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