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Conselho Monetário Nacional e Banco Central regulamentam o Open Banking no 

país 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central (BC) aprovaram as regras de 

funcionamento do Sistema Financeiro Aberto (Open Banking) no país. A medida 

permitirá o compartilhamento padronizado de dados e serviços pelas instituições 

reguladas por meio da abertura e da integração de seus sistemas, com o uso de interfaces 

dedicadas para essa finalidade. A nova disciplina será implementada gradualmente pelas 

instituições autorizadas a funcionar pelo BC a partir deste ano. A expectativa é aumentar 

a eficiência, a competividade e a transparência no sistema financeiro.  LEIA MAIS 

 

Cartórios passam a fazer divórcios e escrituras de compra e venda de imóveis por 

videoconferência 

Realizar divórcios, compra, vendas, doações, partilhar e inventários de bens imóveis 

urbanos e rurais no Brasil agora são atos que podem ser realizados por meio de 

videoconferência por todos os Cartórios de Notas do país. A norma, que também permite 

a realização de autenticações de documentos, reconhecimentos de firmas, procurações 

públicas, como as de fins previdenciários para recebimento de pensão do INSS, e atas 

notariais, vale a partir desta quarta-feira (27/05), abrange todos os imóveis e cidadãos 

localizados no País e não está restrita ao período da pandemia. LEIA MAIS 

 

Câmara aprova projeto que cria regime jurídico especial durante pandemia 

Proposta cria regras transitórias para relações jurídicas privadas, como contratos, direito 

de família, relações de consumo e entre condôminos 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1179/20, do Senado, que 

cria regras transitórias para as relações jurídicas privadas durante a pandemia de Covid-

19, como contratos, direito de família, relações de consumo e entre condôminos. Devido 

às mudanças, a matéria retorna ao Senado. LEIA MAIS 

 

Empresa em recuperação judicial consegue reaver 80% de valor bloqueado 

Uma empresa em recuperação judicial teve confirmada decisão que permitiu levantar 

80% de um total de R$ 354 mil, que havia sofrido constrição em ação de execução 

proposta por instituição financeira na condição de credora extraconcursal. Decisão 

monocrática é do desembargador Mariano do Nascimento, da 1ª câmara de Direito 

Comercial do TJ/SC, ao considerar princípio da preservação da empresa e a crise 

econômica instaurada pela pandemia. LEIA MAIS 

 

https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/448/noticia
http://jurinews.com.br/cartorios-passam-a-fazer-divorcios-e-escrituras-de-compra-e-venda-de-imoveis-por-videoconferencia
https://www.camara.leg.br/noticias/661859-CAMARA-APROVA-PROJETO-QUE-CRIA-REGIME-JURIDICO-ESPECIAL-DURANTE-PANDEMIA
https://migalhas.com.br/quentes/327928/empresa-em-recuperacao-judicial-consegue-reaver-80-de-valor-bloqueado


Cadastro negativo de consumidor durante a pandemia pode ser suspenso; texto 

volta à Câmara 

Em sessão remota o Plenário do Senado aprovou o projeto que proíbe a inscrição de 

consumidores inadimplentes em cadastros negativos durante o estado de calamidade 

devido à pandemia do coronavírus (PL 675/2020). A matéria foi aprovada por 72 votos a 

4. O projeto suspende a inscrição de consumidores em bancos de informação como o 

Serasa e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). A suspensão é retroativa para casos de 

inadimplência registrados após 20 de março — data em que foi aprovado o estado de 

calamidade. Segundo os autores, o objetivo do projeto é garantir que os atingidos pela 

pandemia permaneçam com acesso a crédito. LEIA MAIS 

 

CNJ proíbe sessões presenciais do Tribunal do Júri em razão da pandemia 

Os tribunais brasileiros não devem realizar sessões presenciais do Tribunal do Júri, 

enquanto durar o regime diferenciado de plantão extraordinário, adotado durante a 

pandemia da covid-19. A decisão foi tomada pelo plenário do CNJ, durante a 14ª sessão 

virtual extraordinária, realizada no dia 22 de maio. LEIA MAIS 
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