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SEGUROS E PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR ABERTA  

 

1) DECRETO DE 03.04.2019 
 

Em 04.04.2019, foi publicado no Diário Oficial da 

União o Decreto que nomeou RAFAEL PEREIRA 

SCHERRE para exercer o cargo de Diretor de 

Supervisão de Conduta da Superintendência de 

Seguros Privados – SUSEP. 

Para acessar a norma, clique aqui.  

 

2) PORTARIA DO MINISTÉRIO DA 

ECONOMIA Nº 184, DE 23.04.2019 

Em 24.04.2019, foi publicada no Diário Oficial da 

União a Portaria do Ministério da Economia nº 184, de 

23.04.2019, para indicar o Secretário Especial de 

Fazenda (cargo que, atualmente, é ocupado pelo Sr. 

WALDERY RODRIGUES JUNIOR) para representar 

o Ministério da Economia no Conselho Nacional de 

Seguros Privados – CNSP. 

Para acessar a Portaria, que entrou em vigor na data 

de sua publicação, clique aqui.  

 

3) PORTARIA DO MINISTÉRIO DA 

CASA CIVIL Nº 1.598, DE 

22.04.2019 

Em 23.04.2019, foi publicada no Diário Oficial da 

União a Portaria do Ministério da Casa Civil nº 1.598 

para designar IGOR LINS DA ROCHA LOURENÇO 

como Procurador-Chefe da Procuradoria Federal 

junto à Superintendência de Seguros Privados – 

SUSEP. 

Para acessar a íntegra da norma, clique aqui.  
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4) CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA 
Nº 2/2019/SUSEP/DISOL/CGMOP 

 

Em 09.04.2019, foi publicada a Carta Circular 

Eletrônica nº 2/2019/SUSEP/DISOL/CGMOP, que 

estabelece procedimentos que devem ser observados 

pelas entidades supervisionadas no que tange à 

substituição periódica dos membros responsáveis 

pela auditoria contábil independente. (Art. 128, da 

Resolução CNSP nº 321/15) e em relação à aceitação 

dos investimentos que estejam custodiados ou 

escriturados no exterior como ativos garantidores (§§ 

3º e 4º, do Art. 11, da Resolução CMN nº 4444/15).   

No caso de investimentos no exterior, passa a ser 

exigida a apresentação de uma correspondência dos 

custodiantes para a SUSEP assumindo o dever de 

somente permitir a alienação de ativos enquanto 

existir autorização para isso por parte da SUSEP. Isso 

pode dificultar ou até inviabilizar alguns investimentos 

no exterior, na medida em que tal procedimento não 

seja possível em razão da governança dos referidos 

custodiantes.  

Para acessar a íntegra da norma, clique aqui.  

 

5) DELIBERAÇÃO SUSEP Nº 220, DE 

25.04.2019 

Em 29.04.2019, foi publicada no Diário Oficial da 

União a Deliberação SUSEP nº 220, de 25.04.2019, 

que extingue as Comissões, Comitês e Grupos de 

Trabalhos constituídos por Deliberação da SUSEP. A 

norma entrou em vigor na data de sua publicação. 

Tal feito é consequência do Decreto nº 9.759, de 

11.04.2019, que extingue e estabelece diretrizes, 

regras e limitações para colegiados da administração 

pública federal. 

A medida parece fazer sentido, em face da 

multiplicação desordenada desses colegiados, mas 

somente na medida em que, em seguida, os 

colegiados efetivamente relevantes (como, no caso 

da SUSEP, a Comissão Contábil e a Comissão 

Atuarial) sejam reestabelecidos.  

Para acessar a íntegra da norma, clique aqui.  
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MERCADO FINANCEIRO, 
MERCADO DE CAPITAIS E 

DIVERSOS 

 

1) LEI COMPLEMENTAR Nº 167, DE 

24.04.2019 

 

Em 25.04.2019, foi publicada no Diário Oficial da 

União a Lei Complementar nº 167, de 24.04.2019, que 

dispõe sobre a Empresa Simples de Crédito (ESC) e 

altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de 

Lavagem de Dinheiro), a Lei nº 9.249, de 26 de 

dezembro de 1995, e a Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006 (Lei do Simples Nacional), 

para regulamentar a ESC e instituir o Inova Simples. 

A norma entrou em vigor na data de sua publicação. 

Nos termos da referida norma, a Empresa Simples de 

Crédito (ESC), de âmbito municipal ou distrital, com 

atuação exclusivamente no Município de sua sede e 

em Municípios limítrofes, ou, quando for o caso, no 

Distrito Federal e em Municípios limítrofes, destina-se 

à realização de operações de empréstimo, de 

financiamento e de desconto de títulos de crédito, 

exclusivamente com recursos próprios, tendo como 

contrapartes microempreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006 (Lei do Simples Nacional). 

Interessante notar que a norma expressamente 

determina que nas operações da ESC devem ser 

observadas as seguintes condições: i) a remuneração 

somente pode ocorrer por meio de juros 

remuneratórios, vedada a cobrança de quaisquer 

outros encargos, mesmo sob a forma de tarifa; ii) a 

formalização do contrato de prestação de serviço 

deve ser realizada por meio de instrumento próprio, 

cuja cópia deverá ser entregue à contraparte da 

operação; iii) a movimentação dos recursos deve ser 

realizada exclusivamente mediante débito e crédito 

em contas de depósito de titularidade da ESC e da 

pessoa jurídica contraparte na operação. Além disso, 

É condição de validade dessas operações o registro 
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delas em entidade registradora autorizada pelo Banco 

Central do Brasil ou pela Comissão de Valores 

Mobiliários, nos termos do art. 28 da Lei nº 12.810, de 

15 de maio de 2013, bem como não se aplicam as 

limitações à cobrança de juros previstas no Decreto 

nº 22.626, de 7 de abril de 1933 (Lei da Usura), e no 

art. 591 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

(Código Civil). 

A norma também determina que, para fins de 

apuração da base de cálculo do Imposto sobre a 

Renda das ESC, será aplicada uma alíquota de 

38,4% sobre a receita bruta auferida mensalmente. O 

mesmo percentual também será aplicado para o 

cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 

A novel lei também altera a legislação sobre o Simples 

Nacional, para excluir as ESCs da possibilidade de 

recolhimento de impostos e contribuições por meio 

dessa sistemática. Em contrapartida, a lei cria o 

“Inova Simples”, regime especial simplificado que 

concede às iniciativas empresariais de caráter 

incremental ou disruptivo que se autodeclarem como 

startups ou empresas de inovação tratamento 

diferenciado com vistas a estimular sua criação, 

formalização, desenvolvimento e consolidação como 

agentes indutores de avanços tecnológicos e da 

geração de emprego e renda.  

Contudo, referido tratamento diferenciado, 

diferentemente do Simples Nacional que envolve um 

tratamento tributário diferenciado, consiste na fixação 

de rito sumário para abertura e fechamento de 

empresas sob o regime do Inova Simples, que se dará 

de forma simplificada e automática, no mesmo 

ambiente digital do portal da Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e da Legalização de 

Empresas e Negócios (Redesim), em sítio eletrônico 

oficial do governo federal, por meio da utilização de 

formulário digital próprio, disponível em janela ou 

ícone intitulado Inova Simples.  

Trata-se de medida que estabelece um novo 

paradigma e cujos impactos em atividades reguladas, 

como o seguro e sua intermediação, ainda deverão 

ser objeto de muita discussão. 

Para acessar a íntegra da norma, clique aqui.  
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2) LEI Nº 13.818, DE 24.04.2019 

 

Em 25.04.2019, foi publicada no Diário Oficial da 

União a Lei nº 13.818, de 24.04.2019, que altera a Lei 

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das 

Sociedades Anônimas), para dispor sobre as 

publicações obrigatórias e ampliar para R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais) o valor máximo 

admitido de patrimônio líquido para que a sociedade 

anônima de capital fechado faça jus ao regime 

simplificado de publicidade de atos societários. A 

norma entrou em vigor na data de sua publicação. 

Com essa alteração, as publicações determinadas 

pela Lei das SA, como também é conhecida a Lei nº 

6.404/1976, deverão ser efetuadas em jornal de 

grande circulação editado na localidade em que 

esteja situada a sede da companhia, de forma 

resumida e com divulgação simultânea da íntegra dos 

documentos na página do mesmo jornal na internet, 

que deverá providenciar certificação digital da 

autenticidade dos documentos mantidos na página 

própria emitida por autoridade certificadora 

credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileiras (ICP-Brasil). No entanto, no caso 

de demonstrações financeiras, a publicação de forma 

resumida deverá conter, no mínimo, em comparação 

com os dados do exercício social anterior, 

informações ou valores globais relativos a cada grupo 

e a respectiva classificação de contas ou registros, 

assim como extratos das informações relevantes 

contempladas nas notas explicativas e nos pareceres 

dos auditores independentes e do conselho fiscal, se 

houver. 

Para acessar a íntegra da norma, clique aqui.  

 

3) CIRCULAR BACEN Nº 3.934, DE 

03.04.2019 

 

Em 05.04.2019, foi publicada no Diário Oficial da 

União a Circular BACEN nº 3.934, de 03.04.3019, que 

dispõe sobre a vedação do registro de novas 

emissões de instrumentos para curso no âmbito do 

Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos 
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(CCR) e altera a Circular nº 3.871, de 21 de dezembro 

de 2017. A norma entrou em vigor em 15.04.2019. 

O Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos – 

CCR foi firmado em 25 de agosto de 1982, tendo 

como signatários os bancos centrais dos seguintes 

países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, 

Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e 

Venezuela e República Dominicana, no total de doze 

participantes. Referido instrumento se constitui, na 

prática, de um Sistema de Compensação de 

Pagamentos operacionalizado pelos bancos centrais 

participantes, por meio de compensações 

quadrimestrais, que considera os períodos 

janeiro/abril, maio/agosto e setembro/dezembro. 

Além disso, o CCR oferece, entre os bancos centrais 

participantes, garantias recíprocas de 

conversibilidade (conversão imediata para dólares 

dos Estados Unidos, dos pagamentos efetuados por 

suas instituições em moeda local), de transferibilidade 

(remessa dos dólares correspondentes aos 

pagamentos efetuados por suas instituições) e de 

reembolso (a aceitação irrevogável dos débitos que 

lhes forem imputados, resultantes de operações 

cursadas sob o Convênio). 

Através da referida norma, fica vedado o registro de 

novas emissões de instrumentos para curso no 

âmbito do Convênio de Pagamentos e Créditos 

Recíprocos (CCR), sendo preservadas, no entanto, 

as garantias de pagamento vinculadas a instrumentos 

registrados pelas instituições financeiras, para curso 

no CCR, antes da entrada em vigor desta Circular. 

Além disso, restou determinado que o registro de 

novas negociações vinculadas a instrumentos 

emitidos ou avalizados pelas instituições financeiras 

antes da entrada em vigor desta Circular está 

condicionado à sua aceitação pelo banco central 

emissor do Código de Reembolso. 

Para acessar a referida norma, clique aqui.  

 

4) DELIBERAÇÃO CVM Nº 814, DE 

03.04.2019 

 

Em 05.04.2019, foi publicada no Diário Oficial da 

União a Deliberação CVM nº 814, de 03.04.2019, que 

altera a Deliberação CVM nº 558 (que dispõe sobre o 
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procedimento de sorteio de processos e as normas 

atinentes ao impedimento e à suspeição dos 

membros do Colegiado, no âmbito da Comissão de 

Valores Mobiliários – CVM), para determinar que o 

nome do Relator sorteado será excluído dos sorteios 

seguintes, até que todos os membros do Colegiado 

tenham sido contemplados em iguais condições. A 

norma entrou em vigor na data de sua publicação. 

Assim, o Presidente da CVM, que participava das 

rodadas de sorteio de forma alternada, com base na 

nova regra, passará a participar de todas as rodadas, 

como todos os demais membros do colegiado.  

Para acessar a norma, clique aqui.  

 

5) DECRETO Nº 9.755, DE 
11.04.2019 

 

Em 11.04.2019, foi publicado no Diário Oficial da 

União o Decreto nº 9.755, de 11.04.2019, que institui 

o Comitê Interministerial de Combate à Corrupção. A 

norma entrou em vigor na data de sua publicação. 

Referido Comitê será um órgão colegiado de natureza 

consultiva, com a finalidade de assessorar o 

Presidente da República na elaboração, na 

implementação e na avaliação de políticas públicas 

destinadas ao combate à corrupção na administração 

pública federal. 

A sua composição contará com os seguintes 

membros titulares: o Ministro de Estado da 

Controladoria-Geral da União (que o coordenará), o 

Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, o 

Ministro de Estado da Economia, Ministro de Estado 

Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República, o Advogado-Geral da 

União e o Presidente do Banco Central do Brasil. 

Dada a sua natureza consultiva, competirá ao Comitê: 

I - submeter ao Presidente da República diretrizes e 

propostas para a consecução de políticas públicas 

destinadas ao combate à corrupção; 

II - apreciar o planejamento de atividades 

relacionadas ao combate à corrupção a serem 

executadas na administração pública federal, a fim de 

propor ao Presidente da República prioridades para 

os programas e os projetos que o integrem; 
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III - sugerir destinações de recursos financeiros para 

aperfeiçoar o desenvolvimento das atividades 

relacionadas ao combate à corrupção, por meio de 

dotações orçamentárias ou de outras fontes, internas 

ou externas; 

IV - acompanhar resultados e propor alterações nas 

políticas públicas de combate à corrupção executadas 

na administração pública federal;  

V - promover estudos, elaborar manifestações e 

propor medidas relativas aos assuntos e às atividades 

relacionadas ao combate à corrupção, quando 

determinados pelo Presidente da República; e 

VI - examinar as diretrizes e as propostas elaboradas 

no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à 

Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – Enccla. 

A criação do Comitê será importante para coordenar 

formalmente as iniciativas dos diferentes ministérios e 

entidades componentes da estrutura da 

administração pública federal. 

Para consultar o decreto, clique aqui.  

  

6) DECRETO Nº 9.758, DE 
11.04.2019 

 

Em 11.04.2019, foi publicado no Diário Oficial da 

União o Decreto nº 9.758, de 11.04.2019, que dispõe 

sobre a forma de tratamento e de endereçamento nas 

comunicações com agentes públicos da 

administração pública federal e entrou em vigor em 

01.05.2019.  

A norma tem caráter mais simbólico, mas se insere 

em uma estratégia do Governo Federal de tratar o 

estado e suas atividades de forma mais pragmática e 

simples e menos burocrática. 

Para acessar a íntegra da norma, clique aqui.  

 

7) DECRETO Nº 9.759, DE 
11.04.2019 

 

Em 11.04.2019, foi publicado no Diário Oficial da 

União o Decreto nº 9.759, de 11.04.2019, que 
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extingue e estabelece regras e limitações para 

colegiados da administração pública federal. A norma 

entrou em vigor na data de sua publicação. 

A medida parece fazer sentido, em face da 

multiplicação desordenada desses colegiados, mas 

somente na medida em que, em seguida, os 

colegiados efetivamente relevantes (como, no caso 

da SUSEP, a Comissão Contábil e a Comissão 

Atuarial) sejam reestabelecidos.  

Para acessar a íntegra da norma, clique aqui.  

 

8) CIRCULAR BACEN Nº 3.941, DE 
23.04.2019 

 

Em 25.05.2019, foi publicada no Diário Oficial da 

União a Circular BACEN nº 3.941, de 23.04.2019, que 

dispõe sobre o fornecimento, pelas instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 

do Mapa de Composição de Capital. A norma entrará 

em vigor em 30 dias após a data de sua publicação.  

Assim, as instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil, exceto cooperativas de 

crédito, devem informar, por meio eletrônico, sua 

composição societária. 

No que diz respeito às informações que devem ser 

comunicadas, não há alterações quando em 

comparação com as circulares anteriores que 

regulavam o tema, a saber, a Circular nº 518, de 1º de 

abril de 1980, e a Circular nº 624, de 31 de março de 

1981.  

A alteração se encontra no momento da exigência 

dessas informações. De acordo com as circulares 

anteriores, somente por ocasião dos aumentos de 

capital, fusões, incorporações, transferências de 

controle ou outros atos que impliquem mudança de 

composição societária, as instituições deverão 

encaminhar, ao Banco Central - Departamento de 

Organização e Autorizações Bancárias ou 

Departamento do Mercado de Capitais - no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias da data em que ocorrer 

qualquer modificação na posição anteriormente 

informada, mapa de composição de capital, 

devidamente preenchido. 
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Com a nova Circular, a composição societária das 

instituições deve ser informada no prazo de quinze 

dias contados a partir da data em que ocorrer 

qualquer modificação na posição anteriormente 

informada, sem que haja vinculação a algum 

movimento societário específico.   

Para acessar a íntegra da norma, clique aqui.  

 

9) CIRCULAR BACEN Nº 3.939, DE 
17.04.2019 

 

Em 22.04.2019, foi publicada no Diário Oficial da 

União, a Circular BACEN nº 3.939, de 17.04.2019, 

que 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. A 

norma entrará em vigor em 01.07.2019. 

Para acessar a íntegra da norma, clique aqui. 

 

10) COMUNICADO BACEN N° 
33.455, DE 24.04.2019 

 

No dia 24.04.2019, o Banco Central divulgou o 

Comunicado Bacen nº 33.455 contendo os principais 

requisitos para a implementação do Open Banking no 

Brasil. Por meio deste comunicado, o BC definiu as 

principais diretrizes, a ordem de implementação e a 

abrangência da futura regulamentação. Esta iniciativa 

insere-se na estratégia do BC de aumentar a 

eficiência e a competição no mercado financeiro. 

O Open Banking, que já é realidade nos países 

europeus, tem como um de seus princípios 

fundamentais a autonomia do cliente com relação aos 

seus dados, ou seja, o cliente é dono dos seus dados 

e não mais a instituição financeira. O comunicado do 

BC deixa claro que o compartilhamento dos dados 

cadastrais e transacionais dos clientes, assim como 

os de serviços de pagamentos, dependerão de prévio 

consentimento do cliente. 

A grande mudança a ser implementada, por sua vez, 

reside no objetivo do compartilhamento, que deixa de 

ser o benefício do banco para ser o benefício do 

http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.in.gov.br/web/dou/-/circular-n%C2%BA-3.941-de-23-de-abril-de-2019-85048853
http://www.in.gov.br/web/dou/-/circular-n%C2%BA-3.939-de-17-de-abril-de-2019-83165927
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cliente, o conforto dele na contratação de serviços 

financeiros com diferentes instituições financeiras, 

sendo que algumas delas serão obrigadas a participar 

do processo de compartilhamento. 

De fato, trata-se de enorme mudança de paradigma 

para o setor, em absoluta harmonia tanto com os 

objetivos do Banco Central de estimular a 

concorrência no mercado financeiro como com a Lei 

Geral de Proteção de Dados – LGPD, que entrará em 

vigor em agosto de 2020.  

Para a implementação do Open Banking estão, ainda, 

previstos a publicação de atos normativos e de 

iniciativas de autorregulação, o que já é prática 

adotada pelo mercado financeiro. 

Para acessar o referido comunicado, clique aqui.  
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SAÚDE 
 

1) RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 

444, DE 01.04.2019 

Em 03.04.2019, foi publicada no Diário Oficial da 

União a Resolução Normativa nº 444, de 01.04.2019, 

que altera a Resolução Normativa - RN nº 388, de 25 

de novembro de 2015, que dispõe sobre os 

procedimentos adotados pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar - ANS para a estruturação e 

realização de suas ações fiscalizatórias; e altera a 

Resolução Normativa - RN nº 124, de 30 de março de 

2006, que dispõe sobre a aplicação de penalidades 

para as infrações à legislação dos planos privados de 

assistência à saúde. A norma entrou em vigor em 

06.05.2019. 

Dentre as alterações efetuadas, destaca-se a criação 

de uma nova fase no procedimento da Notificação de 

Intermediação Preliminar (“NIP”)., denominada 

classificação da demanda. Dessa forma, caso a 

Operadora não resolva a demanda no prazo 

determinado, esta poderá ser reclassificada pela ANS 

motivadamente, antes da lavratura do auto de 

infração.  NIP. 

Além disso, ainda que permaneça a obrigação de que 

as demandas classificadas como não resolvidas 

sejam encaminhadas aos fiscais da ANS, a 

Resolução abre a possibilidade de que os fiscais 

possam, antes da lavratura do auto de infração e 

ainda em fase pré-processual, realizar, 

motivadamente, a classificação residual das 

demandas, modificando, quando for o caso, a 

respectiva classificação ou tipificação. 

No que diz respeito aos atos processuais dentro dos 

procedimentos da ANS, a Resolução inova ao permitir 

que estes possam ser total ou parcialmente digitais, 

de forma a permitir que sejam produzidos, 

comunicados, armazenados e validados por meio 

eletrônico, na forma da regulamentação, bem como 

ao fixar o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis para a 

prática de ato processual a cargo da operadora, caso 

não exista um preceito legal ou prazo determinado na 

regulamentação setorial. 

Para acessar a referida resolução, clique aqui. 
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2) INSTRUÇÃO NORMATIVA - DIFIS 

Nº 016, DE 01.04.2019 

 

Em 03.04.2019, foi publicada no Diário Oficial da 

União a Instrução Normativa – DIFIS nº 016, de 

01.04.2019, que altera a Instrução Normativa - IN nº 

13, de 28 de julho de 2016, da Diretoria de 

Fiscalização - DIFIS, que dispõe sobre os 

procedimentos a serem observados para o Ciclo de 

Fiscalização e para a Intervenção Fiscalizatória 

previstos nos arts. 45, 46 e 48 a 54, da Resolução 

Normativa - RN nº 388, de 25 de novembro de 2015. 

A referida Instrução entrará em vigor em 06.05.2019, 

não se aplicando às ações de Intervenção 

Fiscalizatória deflagradas no primeiro ciclo de 

fiscalização de 2019, já em curso 

Destaca-se que, anteriormente à presente Instrução, 

o prazo para o cumprimento das recomendações 

presentes no Relatório Diagnóstico, elaborado em 

decorrência da Intervenção Fiscalizatória, era de até 

90 dias, a depender da complexidade das 

recomendações. Com a promulgação da Instrução 

Normativa – DIFIS nº 016, o prazo agora é fixo, sendo 

90 dias para o cumprimento de qualquer 

recomendação.  

Para acessar a íntegra da norma, clique aqui.   
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TRIBUTÁRIO  
 

1) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 
1.881, DE 03.04.2019 

 

Em 05.04.2019, foi publicado no Diário Oficial da 

União a Instrução Normativa RFB nº 1.881, de 

03.04.2019, que altera a Instrução Normativa RFB nº 

1.700, de 14 de março de 2017, que dispõe sobre 

IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins. 

A norma entrou em vigor na data de sua publicação.  

Dentre as alterações, destacamos que, salvo 

disposição em contrário, a receita bruta será 

reconhecida no período de apuração em que for 

configurada a aquisição de sua disponibilidade 

econômica ou jurídica, independentemente da 

avaliação quanto à probabilidade de não recebimento 

do valor pactuado ou contratado. Dessa forma, 

explicitou-se em normativo da RFB o que já está 

disposto no Código Tributário Nacional acerca do fato 

gerador do imposto sobre a renda (aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica sobre a renda). 

Além disso, referida norma prevê que os incentivos e 

os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao 

ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito 

Federal, são considerados subvenções para 

investimento, vedada a exigência de outros requisitos 

ou condições que não aquela previstas na IN. O que 

reflete o constante da Lei Complementar nº 160/2017, 

que dispõe sobre convênio que permite aos Estados 

e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos 

créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes 

das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais 

ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o 

disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 

da Constituição Federal e a reinstituição das 

respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais 

ou financeiro-fiscais. 

Além disso, a IN também prevê a dedutibilidade das 

doações, até o limite de 2% do lucro operacional da 

pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, 

efetuadas a Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, entidades civis, legalmente 

constituídas no Brasil, sem fins lucrativos. 
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Ademais, incorporando as normas trazidas pela LC nº 

160/2017, a IN citada prevê que os incentivos e os 

benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao 

ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito 

Federal, serão considerados subvenções para 

investimento, vedada a exigência de outros requisitos 

ou condições que não aquela previstas na IN. 

Por fim, a norma revoga o parágrafo único do art. 221, 

da IN nº 1700/2017, que tratava da possibilidade de a 

pessoa jurídica deduzir do IRPJ, para efeitos de 

pagamento, apurado em cada trimestre, o imposto 

sobre a renda pago ou retido na fonte sobre receitas 

que integraram a base de cálculo do imposto devido; 

Para acesso a íntegra da norma, clique aqui.  

 

2) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 

1.884, DE 17.04.2019 

 

Em 22.04.2019, foi publicada no Diário Oficial da 

União a Instrução Normativa RFB nº 1.884, de 

17.04.2019, que Altera a Instrução Normativa RFB nº 

1.787, de 7 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a 

Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

Federais Previdenciários e de Outras entidades e 

Fundos (DCTFWeb). A norma entrou em vigor na data 

de sua publicação. 

Dessa forma, A entrega da DCTFWeb será 

obrigatória, a partir do mês de abril de 2019, para as 

demais entidades integrantes do “Grupo 2 - Entidades 

Empresariais”, do Anexo V da Instrução Normativa 

RFB nº 1.634, de 2016, com faturamento no ano-

calendário de 2017 acima de R$ 4.800.000,00 (quatro 

milhões e oitocentos mil reais), exceto aquelas que 

optarem pela utilização do eSocial na forma 

especificada no § 3º do art. 2º da Resolução do 

Comitê Diretivo do eSocial nº 2, de 30 de agosto de 

2016, ainda que imunes e isentos, para quem a 

obrigatoriedade de entrega da DCTFWeb já ocorre 

desde o mês de agosto de 2018. 

Para acessar a íntegra da norma, clique aqui.  
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3) SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 

6.008, de 25.03.2019 

 

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - 

IRPF 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MOLÉSTIA 

GRAVE. RESGATE. 

Os valores recebidos, referentes à reserva 

matemática acumulada, a título de resgate, que só 

poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições 

contratuais para o recebimento do benefício, por não 

configurar complemento de aposentadoria, estão 

sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, ainda 

que efetuado por portador de moléstia grave. No 

transcurso do pagamento do benefício inexiste a 

possibilidade da ocorrência de resgate, nos termos 

previstos nas normas previdenciárias em vigor. 

Os benefícios recebidos de entidades de previdência 

complementar, bem como as importâncias 

correspondentes ao resgate de contribuições, 

observadas as isenções elencadas no art. 35, alíneas 

'b' e 'c' do inciso II, do Decreto nº 9.580, de 22 de 

novembro de 2018, serão tributados na fonte, como 

antecipação e sujeitos ao ajuste anual na declaração 

do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) 

ou por opção do participante tributado, por alíquotas 

decrescentes segundo o prazo de acumulação, 

exclusivamente na fonte. 

 

SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À 

SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT Nº 10 DE 14 

DE AGOSTO DE 2014 E À SOLUÇÃO DE 

CONSULTA COSIT Nº 373 DE 18 DE DEZEMBRO 

DE 2014. 

Dispositivos Legais: incisos XIV do art. 6º da Lei nº 

7.713, de 22 de dezembro de 1988; art. 30 da Lei nº 

9.250, de 26 de dezembro de 1995; art. 1º da Lei nº 

11.053, de 29 de dezembro de 2004; alíneas 'b' e 'c' 

do inciso II do caput e §§ 3º a 4º do art. 35, inciso XIV 

do art. 36 e art. 690 do Decreto nº 9.580, de 22 de 

novembro de 2018 - Regulamento do Imposto sobre 

a Renda (RIR/2018). 

MÁRIO HERMES SOARES CAMPOS 

Chefe 
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SÓCIOS DO ESCRITÓRIO E RESPECTIVAS ÁREAS

 

Daniela Matos 

Seguro e Resseguro 
(11) 5643-1065 
dmatos@santosbevilaqua.com.br 

 

João Marcelo dos Santos 

Seguro e Resseguro 
(11) 5643-1066 
jmsantos@santosbevilaqua.com.br 

 

Juliano Nicolau de Castro 

Direito do Trabalho 
(11) 5643-1061 
jcastro@santosbevilaqua.com.br 

 

Keila Manangão 

Contencioso Judicial e Arbitragem 
(21) 2103-7638 
kmanangao@santosbevilaqua.com.br 

 

Marco Antônio Bevilaqua 

Seguro, Resseguro, Previdência 
Complementar e Saúde Suplementar 
(11) 5643-1063 
mbevilaqua@santosbevilaqua.com.br 

 

Roberto F. S. Malta Filho 

Societário, Contratual, Fusões e 
Aquisições, Arbitragens e Recuperações 
Judiciais/Reestruturações 
(11) 5643-1064 
rmalta@santosbevilaqua.com.br 
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