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"Art. 54. As seguintes funcionalidades, associadas às chaves Pix, estão
disponíveis para os participantes provedores de conta transacional ou liquidantes
especiais do Pix com acesso direto ao DICT:
............................................................................." (NR)
"Art. 54-A. Os participantes iniciadores com acesso direto ao DICT têm acesso
somente às funcionalidades previstas no art. 54, incisos VII e IX." (NR)
"Art. 87-A. .....................................................................
I - ...................................................................................
a) o usuário pagador pessoa natural inicia a transação por meio de inserção
manual de dados da conta transacional, de chave Pix, de QR Code estático ou de serviço
de iniciação de transação de pagamento, nos casos em que o participante possui todas
as informações do usuário recebedor, limitadas a 30 (trinta) transações por mês; ou
b) o usuário pagador pessoa jurídica inicia a transação por meio de inserção
manual de dados da conta transacional, de chave Pix ou de serviço de iniciação de
transação de pagamento, nos casos em que o participante possui todas as informações
do usuário recebedor;
............................................................................." (NR)
"Art. 87-B. .....................................................................
I - ...................................................................................
.......................................................................................
b) o usuário pagador pessoa natural inicia a transação por meio de inserção
manual de dados da conta transacional, de chave Pix, de QR Code estático ou de serviço
de iniciação de transação de pagamento, nos casos em que o participante possui todas
as informações do usuário recebedor, a partir da 31ª (trigésima primeira) transação no
mês; ou
.......................................................................................
II - ..................................................................................
.......................................................................................
b) o usuário pagador pessoa jurídica inicia a transação por meio de:
1. serviço de iniciação de transação de pagamento, nos casos em que o
participante possui todas as informações do usuário recebedor; ou
2. QR Code estático, dinâmico ou outra forma de iniciação associada ao Pix
Cobrança." (NR)
"Art. 91. ........................................................................
Parágrafo único. Os conflitos e as controvérsias que tenham origem em
transações iniciadas por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento serão
resolvidos:
I - mediante os procedimentos de tratamento de demandas previstos na
Resolução Conjunta nº 1, de 4 de maio de 2020, quando envolverem, de um lado,
usuários e, de outro, participantes que prestam serviço de iniciação de transação de
pagamento; ou
II - segundo os procedimentos e os mecanismos para o tratamento e a
solução de disputas estabelecidos pelas instituições participantes do Sistema Financeiro
Aberto (Open Banking), na forma do art. 44, inciso IV, da Resolução Conjunta nº 1, de
2020, quando envolverem, de um lado, participantes que prestam serviço de iniciação de
transação de pagamento e, de outro, participantes provedores de contas transacionais."
(NR)
"Art. 98-A. Não se aplica o disposto nos Capítulos VIII e XI e nos arts. 11-C,
36, 37, 37-A, 39, 39-A, 88, inciso II, e 89, incisos I e III, aos participantes iniciadores de
que trata o inciso IV do art. 23." (NR)
"Art. 101. Os participantes provedores de conta transacional do Pix não
enquadrados no critério de obrigatoriedade de participação, que não disponibilizem aos
usuários finais aplicativo acessível por meio de telefone celular, ou que não tenham o
aplicativo como o principal canal digital de pagamentos e recebimentos, em termos de
quantidade de transações, devem atender o disposto no art. 6º até 1º de junho de 2021,
disponibilizando, até essa data, a iniciação de um Pix por meio de seu principal canal
digital.
§ 1º Na situação de que trata o caput, o participante pode escolher qual ou
quais dos procedimentos de iniciação de um Pix previstos nos incisos I, II e III do art. 12
ofertará aos usuários pagadores.
............................................................................." (NR)
"Art. 101-C. A oferta do Pix Agendado não vinculado a um Pix Cobrança para
pagamentos com vencimento é obrigatória para participantes provedores de conta
transacional a partir de 1º de setembro de 2021." (NR)
"Art. 101-D. A solicitação de um Pix Agendado a participante que presta
serviço de iniciação de transação de pagamento, nos termos do art. 9º, inciso II, somente
poderá ser disponibilizada a partir de 1º de novembro de 2021." (NR)
"Art. 101-E. A iniciação de um Pix por meio de QR Code dinâmico ou de QR
Code estático por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento somente
poderá ser disponibilizada a partir de 1º de novembro de 2021." (NR)
"Art. 101-F. A iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de
transação de pagamento, nos casos em que o participante possui todas as informações
do usuário recebedor, de que trata o inciso IV do art. 12, somente poderá ser
disponibilizada a partir de 30 de setembro de 2021." (NR)
Art. 3º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Regulamento anexo à
Resolução BCB nº 1, de 2020:
I - o parágrafo único do art. 7º; e
II - o parágrafo único do art. 37.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 2 de agosto de 2021, produzindo
efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação
de pagamento, a partir de 30 de agosto de 2021.

1. Altera as letras b e c do item 46B e inclui os itens C1C, C20BA, C20BB e
C20BC, que passam a vigorar com as seguintes redações:
46B. O expediente prático do item 46A aplica-se apenas aos Benefícios
Concedidos em Contrato de Arrendamento que ocorram como consequência direta da
pandemia da Covid-19 e somente se todas as seguintes condições forem satisfeitas:
(a) a alteração nos pagamentos do arrendamento resulta em uma
contraprestação revista para o arrendamento que é substancialmente igual ou inferior à
contraprestação para o arrendamento imediatamente anterior à alteração;
(b) qualquer redução nos pagamentos de arrendamento afeta apenas os
pagamentos originalmente devidos em ou antes de 30 de junho de 2022 (por exemplo, um
benefício concedido em um arrendamento cumpriria esta condição se resultasse em
pagamentos de arrendamento reduzidos em ou antes de 30 de junho de 2022 e em
pagamentos de arrendamento aumentados que se estendam após 30 de junho de 2022);
e
(c) não há alteração substancial de outros termos e condições do contrato de
arrendamento.
Apêndice C
...
Data de Vigência
C1C. A revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 18, aprovada em 11 de junho
de 2021, referente a Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em
Contratos de Arrendamento que vão além de 30 de junho de 2021, aprovada pelo CPC em
2021, modificou o item 46B e acrescentou os itens C20BA e C20BB. A vigência desta
revisão de pronunciamentos será estabelecida pelos órgãos reguladores que a
aprovarem.
Benefício em contrato de arrendamento relacionada à Covid-19 para
arrendatários
C20BA. O arrendatário deve aplicar o Benefício Relacionado à Covid-19
Concedido em Contratos de Arrendamento que vão além de 30 de junho de 2021 (ver item
C1B) retrospectivamente, reconhecendo o efeito cumulativo da aplicação inicial dessa
revisão como um ajuste no saldo inicial dos lucros acumulados (ou outro componente do
patrimônio líquido, conforme apropriado) no início do período em que o arrendatário
aplicar a revisão pela primeira vez.
C20BB. No período em que o arrendatário aplicar, pela primeira vez, o
Benefício Relacionado à Covid-19 Concedido em Contratos de Arrendamento que vão além
de 30 de junho de 2021, o arrendatário não precisa divulgar a informação requerida pelo
item 28 (f) do CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro.
C20BC. Ao aplicar o item 2 deste Pronunciamento, o arrendatário deve aplicar
o expediente prático do item 46A de forma consistente para os contratos que atenderem
as condições e tiverem características e estiverem em circunstâncias similares,
independentemente de o contrato ter se tornado elegível para o expediente prático
referente Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos
de Arrendamento (conforme descrito no item C1A) ou após 30 de junho de 2021
(conforme descrito no item C1C).
RESOLUÇÃO CVM Nº 42, DE 22 DE JULHO DE 2021
Aprova o Pronunciamento Técnico CPC 50 Contratos de Seguros.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM torna público
que o Colegiado, em reunião realizada em 21 de julho de 2021, com fundamento nos §§
3º e 5º do art. 177 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, combinados com os
incisos II e IV do § 1° do art. 22 da Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, aprovou a
seguinte Resolução:
Art. 1º Torna obrigatório para as companhias abertas o Pronunciamento
Técnico CPC 50 - Contratos de Seguros, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC, anexo à presente Resolução, que estabelece princípios para o
reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de contratos de seguro dentro
do alcance deste pronunciamento.
Art. 2º Fica revogada a Deliberação CVM nº 563, de 17 dezembro de 2008, ou
outro ato normativo que a vier substituir, na data em que esta Resolução entrar em
vigor.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
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RESOLUÇÃO CVM Nº 41, DE 22 DE JULHO DE 2021

.

.

Aprova o Documento de Revisão de Pronunciamento
Técnico nº 18, emitido pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC.
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O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM torna público
que o Colegiado, em reunião realizada em 21 de julho de 2021, com fundamento nos §§
3º e 5º do art. 177 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, combinados com os
incisos II e IV do § 1º do art. 22 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, aprovou a
seguinte Resolução:
Art. 1º Torna obrigatório para as companhias abertas o Documento de Revisão
de Pronunciamento Técnico nº 18 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC, anexo à presente Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 2 de agosto de 2021, aplicando-se aos
exercícios sociais iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2021, e àqueles cujas
demonstrações financeiras não tenham sido autorizadas para divulgação na data da
vigência desta Resolução.
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COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS
REVISÃO DE PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS - N.º 18/2021
Este documento de revisão apresenta alterações no Pronunciamento Técnico
CPC 06 (R2), referentes a Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para
Arrendatários em Contratos de Arrendamento que vão além de 30 de junho de 2021.
Este documento estabelece alterações no Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2)
- Arrendamento em decorrência de Benefícios que vão além de 30 de junho de 2021
relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento. A
vigência dessa alteração será estabelecida pelos órgãos reguladores que o aprovarem.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152021072300040
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