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SEGUROS E PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR ABERTA  

1) STF ADOTA RITO ABREVIADO EM 
ADI CONTRA LEI QUE CRIA 
OBRIGAÇÕES E SANÇÕES A 
SEGURADORAS 
 

A Ministra Rosa Weber, Relatora da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.132/GO, que debate 

a imposição de obrigações e sanções às seguradoras 

de Goiás submeteu a sua tramitação ao rito abreviado 

previsto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999 (Lei das 

ADIs e da ADC).  

Tal procedimento permite submeter o mérito do 

processo diretamente a julgamento pelo Plenário do 

Tribunal, que terá a faculdade de julgar 

definitivamente a ação, após a prestação das 

informações, no prazo de dez dias, e a manifestação 

do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral 

da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias 

cada, sem prévia apreciação do pedido liminar. 

No bojo da ADI, a Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e 

Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG) 

impugna a constitucionalidade de dispositivos da Lei 

nº 20.415/2019 de Goiás. 

Tal Lei, entre outras medidas, proíbe que as 

empresas seguradoras imponham aos segurados a 

reparação de veículos sinistrados em oficinas por elas 

credenciadas, determina que informem aos 

segurados, por meio de centrais de atendimento e de 

cláusula contratual expressa, sobre o direito de estes 

exercerem livremente a escolha da oficina 

reparadora, além de criar sanções e vedações às 

companhias de seguro que operam em Goiás. 

2) PORTARIA SUSEP Nº 7.371, DE 
29.05.2019 
 
Em 29.05.2019, foi publicada no D.O.U a Portaria 

SUSEP nº 7.371/2019, que dispõe sobre a Estrutura 

Provisória da SUSEP, suspende temporariamente os 

efeitos da Resolução CNSP nº 346/2017 até a 

aprovação do novo Regimento Interno da SUSEP  e 

convalida os atos praticados com fundamento na 

Portaria SUSEP nº 7.361/2019. 
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Em linhas gerais, a norma administrativa reprisa, 

parcialmente ou por inteiro, alguns preceitos 

componentes da Resolução CNSP nº 346, editada em 

2 de maio de 2017, simplificando a descrição da 

estrutura da SUSEP.  

 

A simplificação das normas técnicas destinadas à 

delimitação da competência dos órgãos de 

assistência direta e imediata ao Superintendente, dos 

órgãos seccionais, dos órgãos específicos singulares 

e dos órgãos descentralizados parece preparar a 

Autarquia para futura unificação entre a 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a 

Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (PREVIC).  

 

Nesse sentido, por exemplo, ao tratar dos elementos 

mínimos das Diretorias, o Normativo delegou tal 

matéria a ato do Diretor (arts. 19, 21, 23 e 25) 

 

 Veja aqui o texto integral da norma inteiro teor. 

 

  

3) CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA 
Nº 3 SUSEP/DIRETORIA TÉCNICA 2/ 
CGCOF, DE 31.05.2019 
 

Publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 

31.05.2019, a Carta Circular Eletrônica SUSEP nº 3, 

baixada pelo Diretor da Diretoria Técnica 1, antiga 

Coordenação-Geral de Fiscalização de Conduta 

(CGCOF), estabelece orientações complementares 

às regras do art. 2º da Circular SUSEP nº 445/2012 

para a execução da indisponibilidade, direta ou 

indireta, de ativos de pessoas naturais e jurídicas ou 

de entidades supervisionadas.  

 

A Carta reflete as alterações decorrentes da 

promulgação da Lei nº 13.810/2019, que dispõe sobre 

os procedimentos a serem observados pelas pessoas 

sujeitas no cumprimento imediato 

(independentemente de qualquer ato normativo local, 

em especial da SUSEP) de sanções impostas por 

resoluções do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas (CSNU), cujos comitês de sanções podem ser 

consultados nesta listagem. 
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4) PUBLICADO TEXTO DA MINUTA, 
QUADRO DE SUGESTÕES E 
COMENTÁRIOS DO EDITAL DE 
CONSULTA PÚBLICA Nº 03/2019  
 

Em 11.06.2019, houve por bem o Conselho Diretor da 

Superintendência de Seguros Privados (Susep) 

colocar em consulta pública minuta de Circular que 

dispõe sobre a estruturação de planos de seguros 

com vigência reduzida de contrato e com cobertura 

intermitente, cujo edital faculta aos interessados 

encaminhar, em até 30 (trinta) dias, a partir da data 

de sua publicação, comentários e sugestões, por 

meio de mensagem ao correio eletrônico 

disponibilizado para tanto pelo órgão regulador, 

devendo ser utilizado o quadro padronizado 

disponível para ciência na página da Susep. 

 

Segundo a minuta de norma, permite-se às apólices, 

aos certificados de seguro, aos endossos e aos 

bilhetes a cobertura intermitente dentro do período de 

vigência para tal fim neles indicadas, desde que as 

regras de interrupção e recomeço da cobertura dos 

riscos venham inequivocamente definidas nas 

propostas, condições contratuais, certificados, 

endossos ou bilhetes.  

 

Fica vedada a aplicação da tabela de prazo curto. A 

eventual devolução de prêmio e o ajuste de vigência, 

quando aplicáveis, deverão ser calculados 

proporcionalmente ao tempo de cobertura decorrido 

em função do tempo contratado (art. 8º, §§ 1º a 3º).  

 

Uma vez em vigor, a Circular importará significativas 

alterações na disciplina jurídica de não poucos planos 

de seguros, ao ensejar sua contratação em períodos 

de vigência reduzida ou com cobertura intermitente.  

 

Trata-se de inovação relevante e bem vinda que 

viabiliza a oferta de novos produtos aos 

consumidores. 

5) PUBLICADO TEXTO DA MINUTA, 
QUADRO DE SUGESTÕES E 
COMENTÁRIOS DO EDITAL DE 
CONSULTA PÚBLICA Nº 04/2019 
 

Em 12.06.2019, houve por bem o Conselho Diretor da 

Superintendência de Seguros Privados (Susep) 

colocar em consulta pública minuta de Circular que 

altera o conceito de Acidentes Pessoais estabelecido 

no inciso I do art. 5º da Resolução CNSP nº 117/04, 
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cujo edital faculta aos interessados encaminhar, em 

até 15 (trinta) dias, a partir da data de sua publicação, 

comentários e sugestões, por meio de mensagem 

dirigida ao correio eletrônico disponibilizado para 

tanto pelo órgão regulador, devendo ser utilizado o 

quadro padronizado disponível para ciência na página 

da Susep. 

 

Por força da revogação da alínea b.2 do inciso I do 

artigo 5º da Resolução CNSP nº 117/2004, referido 

dispositivo passaria a viger com nova alínea, a.6), 

pela qual o conceito de acidentes pessoais 

açambarcaria também aqueles acidentes oriundos da 

realização de exames, tratamentos clínicos ou 

cirúrgicos, aplicando-se, inclusive, às apólices 

renovadas ou emitidas e aos bilhetes emitidos a partir 

da entrada em vigor da Circular (art. 3º), a saber, da 

data de sua publicação (art. 5º). 

6) CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA 
SUSEP/CGCOM Nº 03, DE 
12.06.2019 
 

Publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 

12.06.2019, a Carta Circular Eletrônica SUSEP nº 3, 

baixada pelo Diretor da Diretoria Técnica 2, antiga 

Coordenação-Geral de Monitoramento de Conduta 

(CGCOM), veicula esclarecimentos complementares 

à interpretação das regras constantes da Carta 

Circular Eletrônica SUSEP/DICON/CGCOM nº 1, 

editada em 2018.  

 

A Carta estabelece que, de regra, “[...] estando o 

tomador executando idoneamente o contrato 

garantido, não há em que se falar em acionamento da 

cobertura contratual, por ausência de sinistro, ainda 

que paire dúvida da idoneidade ética do tomador, por 

sua atuação em pacto diverso.” 

 

A mesma orientação, todavia, não se nota para o caso 

de o tomador vir a sofrer sanção de suspensão ou 

impedimento de licitar ou contratar com entes da 

Administração Pública. 

7) CIRCULAR SUSEP Nº 587, DE 
10.06.2019 
 

Esta Circular, publicada no Diário Oficial da União de 

10.06.2019, dispõe sobre regras e critérios para a 

elaboração e a comercialização de planos de seguro 

do ramo fiança locatícia, revogando a Circular SUSEP 

nº 347/2007, que antes regia a matéria.  

De forma geral, o documento reedita a Circular 

SUSEP nº 347/2007, introduzindo  inovações  como o 
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realce que o Administrador deu à acessoriedade do 

seguro frente ao contrato de locação, de modo a 

reforçar que não é obrigatório ao locador nem ao 

locatário (art. 3º, § 1º). Nesse formato, as obrigações 

do locatário serão garantidas através da contratação 

da cobertura básica de falta de pagamento dos 

aluguéis, em conjunto com as coberturas adicionais 

para garantir as demais obrigações do locatário (art. 

3º, § 2º). 

O seu art. 9º inova, de forma significativa, ao 

estabelecer a obrigação, por parte da seguradora e do 

corretor, de “[...] informar o percentual e o valor da 

comissão de corretagem aplicados à apólice, sempre 

que estes forem solicitados pelo garantido ou pelo 

segurado.” 

Outra novidade, trazida no art. 21, permite à 

seguradora, iniciada a expectativa de sinistro, 

conceder adiantamentos ao segurado, 

correspondentes aos valores inadimplidos até que o 

sinistro seja caracterizado, o que não quer significar, 

diz a Circular, reconhecimento tácito por parte da 

seguradora da existência de cobertura. Aliás, o 

segurado obriga-se a devolver-lhe qualquer valor de 

adiantamento indevido ou excessivo (art. 21, § 2º).  

As sociedades seguradoras não poderão 

comercializar novos contratos de seguro fiança 

locatícia, em desacordo com as disposições da 

Circular, após 180 (cento e oitenta) dias, contados da 

data de sua publicação (art. 27, caput).  

8) COMPLEXIDADE DE MODELO 
PODE ATRASAR OFERTA DE AÇÕES 
DO IRB 
 

Agentes financeiros especulam que a privatização do 

IRB, parte do plano de desinvestimentos do governo 

federal, bem pode alongar-se por mais tempo do que 

o estimado no cronograma inicial, que a previa para 

os primeiros dias de julho. Conforme reportagem do 

Valor Econômico, a operação pode ser adiada para 

meados do mês de julho. 

 

A principal razão para isso residiria na maior 

complexidade, à vista do esperado pelas partes, da 

oferta subsequente de ações (follow-on), o que se 

explicaria pelas “[...] discordâncias entre os acionistas 

controladores – o governo federal e os principais 

bancos do país – e à necessidade de mudanças de lei 

para efetivar a transação.”  

 

De fato, discute-se a possibilidade de o IRB tornar-se 

uma sociedade anônima sem controle acionário 

definido (corporation), rechaçada em parecer emitido 
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pela Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). 

9) SUSEP DIVULGA MANUAL PARA 
AUTORIZAÇÃO DE USO DE FATORES 
REDUZIDOS DE RISCO 
 

Em 24 de junho, a Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP) disponibilizou em seu sítio 

eletrônico manual com orientações para a utilização 

de fatores reduzidos de risco no cálculo de capitais de 

risco, com o fito de trazer mais transparência à análise 

de autorizações.  

 

As orientações veiculadas na publicação refletem os 

critérios definidos pelas Circulares SUSEP nº 

561/2017 e 568/2018, que alteraram disposto na 

Circular Susep nº 517/2015 (Título I, Capítulo IV, 

Seção III) e em seus anexos XII, XIII e XIV. 

 

PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR FECHADA 

1) PORTARIA PREVIC Nº 545, DE 
26.06.2019 
 

Publicada Diário Oficial da União de 26.06.2019, 

cuida-se de Portaria, editada pela Diretoria Colegiada 

da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (PREVIC), que divulga a relação das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

(EFPC) enquadradas como Entidades 

Sistemicamente Importantes para fins de suspensão 

prudencial e proporcionalidade regulatória, com 

efeitos para o exercício de 2020.  
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MERCADO FINANCEIRO, 

MERCADO DE CAPITAIS E 

DIVERSOS 

1) LEI Nº 13.755, DE 10.12.2018 
(DOU DE 21.06.2019) 
 

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou 

no dia 21 de junho de 2019 a Lei nº 13.755, 

promulgada em 10 de dezembro do ano anterior, que 

estabelece requisitos obrigatórios para a 

comercialização de veículos no Brasil, institui o 

Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística,  dispõe 

sobre o regime tributário de autopeças não 

produzidas e altera as Leis n. 9.440/97, 12.546/2011, 

10.865/2004, 9.826/99, 10.637/2002, 8.383/91, e 

8.989/95, e o Decreto-Lei nº 288/67. 

2) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.720, DE 
30.05.2019 
 

A Resolução dispões 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, sem se aplicar às administradoras 

de consórcio e às instituições de pagamento, cingidas 

à regulamentação de regência no exercício de suas 

atribuições legais. 

 

O normativo visa reduzir assimetrias em relação aos 

padrões internacionais, de modo a se alcançar a 

convergência plena das normas aplicáveis às 

demonstrações financeiras consolidadas com os 

padrões do International Accounting Standards Board 

(IASB). 

 

A norma pode ser conferida na íntegra aqui. 

3) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.721, DE 
30.05.2019 
 

Em 30 de maio de 2019, foi publicada, pelo Banco 

Central do Brasil (BACEN), no Diário Oficial da União 

a Resolução CMN nº 4.721, para dispor sobre a 

constituição, a autorização para funcionamento, o 

funcionamento, as reorganizações societárias e o 

cancelamento da autorização para funcionamento 
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das Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e 

à Empresa de Pequeno Porte. 

 

Nos termos da Resolução CMN, a Sociedade de 

Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de 

Pequeno Porte deve ter como atividade principal a 

concessão de financiamentos a pessoas naturais, a 

microempresas ou a empresas de pequeno porte, 

com vistas à viabilização de empreendimentos de 

natureza profissional, comercial ou industrial” (art. 3º), 

podendo realizar, exclusivamente, certas operações e 

atividades de que são exemplos   

 

i) a cessão de créditos, inclusive a companhias 

seguradoras de créditos financeiros, nos termos da 

regulamentação em vigor e; 

 

ii) a atuação como representante de seguros na 

distribuição de seguro relacionado com as operações 

mencionadas no art. 3º desta Resolução, nos termos 

da regulamentação do Conselho Nacional de Seguros 

Privados (CNSP). 

 

Como consta de sua Exposição de Motivos a 

Resolução, foi proposta no intuito de estimular o 

desenvolvimento das SCMEPPs, de modo a permitir-

lhes, em consonância com as normas aplicáveis às 

sociedades de crédito direto (SCD) e de empréstimo 

entre pessoas (SEP), a realização de quatro 

atividades adicionais às atualmente admitidas: 

emissão de moeda eletrônica, restrita às pessoas 

naturais e jurídicas que constituem seu público-alvo 

(micro e pequenas empresas), prestação de análise 

de crédito para terceiros, cobrança de crédito 

concedido por terceiros e atuação como 

representante de seguros distribuição de produtos de 

seguro relacionados com suas operações.  

 

Acentua o Diretor de Regulação do Banco Central que 

“[t]ais atividades, conexas às realizadas atualmente, 

permitiriam um aproveitamento mais eficaz dos 

recursos e do conhecimento presente nessas 

instituições, diluição dos custos fixos e maior 

diversificação de riscos.”  

 

Mencionada Resolução pode ser consultada aqui. 

 

4) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.722, DE 
30.05.2019 
 

Publicada no Diário Oficial da União pelo Banco 

Central do Brasil (BACEN) em 30 de maio de 2019, a 

Resolução CMN nº 4.722 altera o Estatuto e o 

Regulamento do Fundo Garantidor de Créditos 
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(FGC), de que tratam, respectivamente, os Anexos I 

e II à Resolução nº 4.222, de 23 de maio de 2013. 

 

A esse respeito, deu nova a redação ao art. 24, § 3º, 

n. I, do Anexo I à Resolução 4.222/2013, que passou 

a definir como requisito de experiência o candidato à 

eleição para o Conselho de Administração do Fundo 

Garantidor de Créditos (FGC) “[...] ter exercido, por no 

mínimo dois anos, cargo de gerência, de direção ou 

de assessoramento superior em instituições 

associadas ou em órgãos reguladores do Sistema 

Financeiro Nacional, do Sistema de Pagamentos 

Brasileiro, do Sistema de Distribuição de Valores 

Mobiliários, do Sistema Nacional de Seguros, 

Capitalização, Resseguros e Previdência 

Complementar Aberta ou do Sistema de Previdência 

Complementar Fechada.” (art. 1°) 

 

Também acrescentou o § 3º ao art. 30 da mesma 

Resolução para determinar, em seu art. 2°, a 

exigência de que o candidato a membro da Diretoria 

Executiva do Fundo Garantidor de Créditos tenham 

seus nomes “[...] avaliados e apresentados ao 

Conselho de Administração por instituição ou por 

empresa com notória especialização, experiência e 

reputação no recrutamento e seleção de ocupantes 

para cargos dessa natureza no País ou no exterior, 

contratada às expensas do Fundo.” 

 

Como bem elucida sua Exposição de Motivos, as 

novas regras se fundam em recomendações da 

Comissão Técnica da Moeda e do Crédito (Comoc) 

para o aperfeiçoamento da governança do Fundo 

Garantidor de Créditos (FGC), no sentido de que 

fossem promovidos ajustes em direção a um 

aprimoramento do processo de seleção dos membros 

do Conselho de Administração e da Diretoria Técnica, 

emprestando precisão aos dispositivos do Estatuto do 

Fundo Garantidor de Crédito que cuidam dos 

requisitos técnicos para eleição, particularmente 

quanto à natureza e ao tempo de experiência do 

candidato e promovendo certa simetria entre os 

processos de eleição para ambos os órgãos. 

 

5) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.723, DE 
30.05.2019 
 

Em 30 de maio de 2019, foi publicada, pelo Banco 

Central do Brasil (BACEN), no Diário Oficial da União 

a Resolução CMN Nº 4.723 com vistas a alterar a 

Resolução nº 4.284, de 5 de novembro de 2013, e 

seus Anexos I e II, Estatuto e Regulamento do Fundo 

Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), 

para promover ajustes nos mecanismos de 
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governança do Fundo e na contribuição das 

instituições a ele associadas.  

6) MINISTÉRIO DA ECONOMIA E 
GOVERNO FEDERAL CRIAM 
GRUPOS PARA INTENSIFICAR O 
MERCADO DE CAPITAIS 
 

Em evento no Banco Central do Brasil (BACEN), 

realizado em 3 de junho, o Ministério da Economia 

apresentou a Iniciativa Mercado de Capitais (IMK), 

tendo como escopo aprofundar as discussões com 

atores do mercado sobre medidas aptas a fomentar 

as ações pioneiras como aquelas estabelecidas no 

decurso de 2018 pelo Grupo de Trabalho sobre 

Mercado de Capitais e Poupança a Longo Prazo 

(GTMK). Delineado com as mesmas linhas mestras 

do extinto GTMK, a nova iniciativa contará, para o seu 

desenvolvimento, com a união de esforços do 

Ministério da Economia, do Banco Central, da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).  

 

Nesse novo formato de trabalho, o grupo concentrará 

sua pauta no aperfeiçoamento do sistema regulatório 

das Fintechs a partir do modelo de sandboxes. Trata-

se de marco regulatório diferenciado no âmbito do 

qual, cumpridos alguns requisitos dentro de limites 

previamente pactuados, as autoridades financeiras 

outorgam autorizações temporárias, dispensando da 

observância de certas normas gerais, as empresas 

que desenvolvam projetos inovadores.  

 

Nesse sentido, aguarda-se a publicação de 

comunicado conjunto, chancelado por autoridades do 

Ministério da Economia (ME), do Banco Central 

(BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM ) 

e da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP), onde se enunciarão princípios 

informadores para o modelo de sandbox regulatório 

brasileiro.  

 

Mais informações podem ser obtidas na portal do 

Ministério da Economia. 

7) LEI Nº 13.840, DE 05.06.2019 
 

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou 

a Lei nº 13.840, publicada no Diário Oficial da União 

em 5 de maio de 2019, para alterar as Leis nº 

11.343/2006, 7.560/86, 9.250/95, 9.532/97, 8.981/95, 

8.315/91, 8.706/93, 8.069/90, 9.394/96, e 9.503/97, 

bem ainda os Decretos-Lei nº 4.048/42, 8.621/46, e 

5.452/43, para dispor sobre o Sistema Nacional de 
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Políticas Públicas sobre Drogas e as condições de 

atenção aos usuários ou dependentes de drogas e 

para tratar do financiamento das políticas de drogas. 

8) DECRETO Nº 9.825, DE 
05.06.2019 
 

Foi publicado, em 5 de maio de 2019, o  Decreto nº 

9.825, regulamenta a Lei nº 13.810/2019, para dispor, 

no âmbito do Poder Executivo federal, sobre os 

procedimentos relacionados com o cumprimento de 

sanções impostas por resoluções do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas e por designações de 

seus comitês de sanções, 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. 

 

Segundo prescreve o novo Decreto, as resoluções 

sancionatórias do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas e as designações de seus comitês de 

sanções são dotadas de executoriedade direta e 

imediata na República Federativa do Brasil, 

independentemente de qualquer ato normativo local. 

9) OFÍCIO CIRCULAR CVM/SMI/SIN 
Nº 03, DE 04.06.2019 
 

Em 4 de junho de 2019, foi divulgado, pela Comissão 

de Valores Mobiliários, Ofício Circular CVM/SMI/SIN 

nº 03, o qual, endereçado aos Diretores 

Responsáveis pela Instrução CVM nº 301/99 e 

subscrito pelos Superintendentes de Relações com o 

Mercado da autarquia, trata das novas rotinas da 

Instrução decorrentes da Lei nº 13.810/2019. 

 

Do inteiro teor do ato, consta o fim de assegurar o fiel 

cumprimento da nova disciplina legal, pelo que se 

orienta as pessoas obrigadas a que se refere o art. 2º 

da Instrução CVM no 301/99, a adequar, no limite de 

suas atribuições, “[...] suas regras, procedimentos e 

controles internos para todas as relações de negócio 

já existentes, ou que venham a ser iniciadas 

posteriormente, e que possibilitem identificar 

quaisquer investidores pessoas físicas, pessoas 

jurídicas ou entidades alcançados pelas 

determinações de indisponibilidade”.  

10) LEI Nº 13.800, DE 04.01.2019 
 

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, 

promulgou no dia 21 de junho de 2019 partes vetadas 
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da Lei nº 13.800, que, decretada pelo Congresso 

Nacional no dia 4 de janeiro, autoriza a Administração 

Pública a firmar instrumentos de parceria e termos de 

execução de programas, projetos e demais 

finalidades de interesse público com organizações 

gestoras de fundos patrimoniais e altera as Leis nº 

9.249/95, 9.250/95, 9.532/97, e 12.114/2009, dando 

também outras providências. 

11) LEI MUNICIPAL (SP) Nº 17.109, 
DE 04.06.2019 
 

O Prefeito do Município de São Paulo/SP, Bruno 

Covas, sancionou a Lei Municipal nº 17.109, 

publicada no Diário Oficial do Município em 4 de junho 

de 2019, para instituir o Código Municipal de Defesa 

do Consumidor. 

 
A exemplo de outras normas estaduais e municipais, 

tal Ato, ao tratar de seguros, usurpa a competência 

privativa da União (Constituição Federal, art. 22, n. 

VII). 

 

 

12) PORTARIA BACEN Nº 103.198, 
DE 06.06.2019 
 

Esta Portaria BACEN, de nº 103.198, publicada pelo 

Banco Central do Brasil no Diário Oficial da União de 

6 de junho de 2019, presta-se à divulgação de 

alterações no Regimento Interno do Banco Central do 

Brasil, anexo à Portaria nº 84.287, de 27 de fevereiro 

de 2015. 

 

Dois pontos merecem aqui destaque. O primeiro 

concerne à disciplina jurídica mais pormenorizada 

dispensada à decretação dos regimes de intervenção 

e liquidação de instituições, com a inclusão de novos 

preceitos que tratam da matéria (art. 16, n. IV; art. 17, 

n. XXIII; art. 22, n. VIII; art. 94-A, n. IV e V, a); art. 94-

B, n. II, IV, V, VI, a), VII, IX, X, XI, XII e XIII; art.  art. 

94-C, n. II, n. III, a), IV, b) e c).  

 

Nesse conseguinte, determina ser atribuição dos 

Chefes-Adjuntos do Departamento de Resolução e de 

Ação Sancionadora (DERAD), criado pela Portaria, 

comunicar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à 

Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (PREVIC), os indícios de 
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irregularidades e ilícitos administrativos verificados no 

âmbito dos inquéritos abertos para decretação de 

regime de resolução. 

 

Um segundo ponto trata das funções concorrenciais 

do BACEN, conforme acordo com o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), 

consubstanciado no Normativo Conjunto nº 1, de 5 de 

dezembro de 2018. 

13) RESOLUÇÃO COAF Nº 31, DE 
07.06.2019 
 

Em 11 de junho de 2019, foi publicada, pelo Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras (COAF), na 

Imprensa Oficial, a Resolução COAF nº 31, para 

prescrever orientações complementares a serem 

observadas pelos segmentos sujeitos à sua 

regulação e fiscalização,  na forma de 

procedimentos a serem seguidos para a 

aplicação imediata de sanções, incluída a 

indisponibilidade de ativos, impostas por 

resoluções do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas (CSNU), ou por designações de 

seus comitês de sanções, por requerimento de 

autoridade central estrangeira, e por eventuais 

designações nacionais de pessoas investigadas 

ou acusadas de terrorismo, de seu financiamento 

ou de atos a ele correlacionados.  

 

Ao cuidar do tema, a resolução veda às pessoas 

obrigadas o descumprimento, por ação ou 

omissão, de tais sanções ou designações, 

inclusive para disponibilizar ativos, direta ou 

indiretamente, em favor das pessoas ou 

entidades supervisionadas (art. 1º, § 2º), que 

ficam incumbidas de implantar procedimentos e 

controles internos para a identificação, entre seus 

clientes, de pessoas sujeitas às sanções da Lei nº 

13.810, de 2019, bem como adotar ações de 

treinamento de seus empregados para a 

execução das medidas instituídas (art. 2º). 

 

Decretada a indisponibilidade de ativos sujeitos 

às sanções enunciadas pela Lei nº 13.810/2019 

ou identificadas eventuais tentativas de transferi-

los, o fato deverá ser comunicado, sem demora, 

ao Coaf e ao Ministério da Justiça e Segurança 

Pública (art. 3º, § 1º, n. II e III). Do mesmo modo, 

estipula-se no art. 4º que sejam imediatamente 

comunicadas ao COAF, seja qual for o seu valor, 

as operações realizadas ou os serviços prestados 
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que representem sérios indícios de atos de 

financiamento de terrorismo, ou dos crimes 

tipificados na Lei nº 13.260/2016.  

 

A esse propósito, o órgão indicará em seu sítio na 

internet acesso à lista de pessoas sujeitas às 

sanções da Lei nº 13.810, de 2019 (art. 7º). 

14) LEI Nº 13.729, DE 08.06.2019 
 
Em 8 de junho de 2019, foram promulgadas, pelo 

Presidente da República, Jair Bolsonaro, partes 

vetadas da Lei nº 13.729 que, decretada pelo 

Congresso Nacional em 8 de novembro de 2018, 

altera a Lei nº 13.340/2016, para conceder rebate 

para liquidação de operações de crédito rural do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf), dando ainda outras providências. 

15) DECRETO Nº 9.830, DE 
10.06.2019 
 

O Decreto regulamenta o disposto nos arts. 20 a 30 

do Decreto-Lei nº 4.657/42, que institui a Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). 

 

O normativo é positivo, valendo destacar alguns de 

seus aspectos.  

 

Ao cuidar da disciplina do princípio da motivação das 

decisões judiciais e administrativas, prescreve em seu 

art. 2º que a decisão, judicial ou administrativa, será 

motivada em atenção às peculiaridades concretas 

dos fatos e com a explicitação argumentativa de seus 

fundamentos jurídicos, indicando a congruência 

havida entre as normas e os fatos que embasaram a 

interpretação aplicada, inclusive quando tiver por 

fonte doutrina ou jurisprudência. Nem por isso afasta 

a razoabilidade da mera declaração de concordância 

do decisor com o conteúdo de notas técnicas, 

pareceres, informações, decisões ou propostas que 

precederam a decisão.  

 

Ademais, a decisão lastreada exclusivamente em 

princípios, conceitos jurídicos indeterminados ou 

cláusulas abertas e aquela que decretar a invalidação 

de atos, contratos, ajustes, processos ou normas 

administrativos não serão tomadas sem se ter em 

vista as consequências prático-jurídicas, que o 

decisor consiga vislumbrar diante dos fatos 

considerando as possíveis alternativas e observados 

os critérios de adequação, proporcionalidade e de 

razoabilidade (arts. 3º e 4º).  
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Permitiu-se ao decisor modular os efeitos da decisão 

que invalide atos, contratos, ajustes, processos ou 

normas administrativos, de sorte a restringir seus 

efeitos, ou decidir que sua eficácia se inicie em 

momento definido a posteriori, no que deverá 

explicitar condições para uma regularização 

proporcional, equânime e sem prejuízo ao interesse 

público (art. 4º, §§ 3º e 5º).  

 

A autoridade pública poderá exigir compensação por 

benefícios indevidamente fruídos pelo particular, bem 

como por prejuízos anormais ou injustos resultantes 

do processo ou de atos do obrigado, no que faculta a 

celebração de compromisso, determinando que seja 

precedida de manifestação das partes obrigadas 

sobre seu cabimento, sua forma e seu valor (art. 9º). 

 

Nesse sentido, a norma autoriza, em seu art. 11, salvo 

na hipótese de ocorrência de dano ao erário praticado 

por agentes públicos que agirem com dolo ou erro 

grosseiro, o termo de ajustamento de gestão entre os 

agentes públicos e os órgãos de controle interno da 

administração pública visando à correção de falhas 

apontadas em ações de controle, ao aprimoramento 

de procedimentos, à continuidade da execução do 

objeto e à garantia do atendimento do interesse 

público. 

16) DECRETO Nº 9.832, DE 
12.06.2019 
 

Publicado pela Presidência da República no Diário 

Oficial da União na data de 13 de junho de 2019, o 

Decreto nº 9.832 altera o Decreto nº 9.637/2018, e o 

Decreto nº 7.845/2012, para dispor sobre o Comitê 

Gestor da Segurança da Informação.  

17) DECRETO Nº 9.834, DE 
12.06.2019 
 

Em 12 de junho de 2019, a Presidência da República 

publicou o Decreto nº 9.834, por meio do qual institui 

o Conselho de Monitoramento e Avaliação de 

Políticas Públicas, órgão de natureza consultiva, com 

a função i) de avaliar as políticas públicas 

selecionadas, que são financiadas por gastos diretos 

ou subsídios da União e; ii) monitorar a 

implementação das propostas de alteração 

resultantes de tal avaliação, em consonância com as 

boas práticas de governança. 

 

 

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.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9832.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9834.htm


 16  
 

 

INFORMATIVO JUNHO 2019 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

18) DECRETO Nº 9.836, DE 
12.06.2019 
 

A Presidência da República publicou, na data de 12 

de junho de 2019, o Decreto nº 9.836, por meio do 

qual reconhece como de interesse do Governo 

brasileiro a participação estrangeira no capital social 

de sociedade de crédito, financiamento e 

investimentos a ser constituída pela Suppliercard 

Participações S.A. 

19) COMUNICADO CONJUNTO 
SOBRE AÇÃO COORDENADA PARA 
IMPLANTAÇÃO DE REGIME DE 
SANDBOX REGULATÓRIO NOS 
MERCADOS FINANCEIRO, 
SECURITÁRIO E DE CAPITAIS  
 

Em comunicado conjunto divulgado no dia 12 de 

junho de 2019, a Secretaria Especial de Fazenda do 

Ministério da Economia (ME), o Banco Central do 

Brasil (BACEN), a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) e a Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP) trouxeram ao conhecimento público sua 

intenção de implantar um modelo de sandbox 

regulatório no Brasil. 

 

A iniciativa foi concebida para fazer frente ao “[...] 

desafio de atuar com a flexibilidade necessária, 

dentro dos limites permitidos pela legislação, para 

adaptar suas regulamentações às mudanças 

tecnológicas e constantes inovações”, que têm 

marcado os mercados financeiro, de capitais e 

securitário. A dificuldade maior é que as atividades 

reguladas não se desviem das regras de cada 

segmento em virtude das novas formas de 

fornecimento dos serviços e produtos, resguardando, 

nas operações respectivas, a segurança jurídica, a 

proteção ao consumidor, o interesse do investidor, a 

higidez e a eficiência dos mercados. 

 

Sob esse prisma, os reguladores que emitiram o 

comunicado se comprometem a atuar conjuntamente 

na coordenação de suas atividades institucionais, 

sempre que afetas a mais de um mercado regulado, 

de sorte a disciplinar, de acordo com as suas 

respectivas competências, a implantação de cada 

elemento essencial do sandbox. 
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20) INSTRUÇÃO CVM Nº 607, DE 
17.06.2019 
 

Em 17 de junho de 2019, foi editada, pela Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) a Instrução CVM nº 607, 

para dispor sobre o rito dos procedimentos relativos à 

atuação sancionadora no âmbito da Autarquia.  

 

Como bem se pode inferir do teor de seus 

dispositivos, as mudanças, que entrarão em vigor a 

partir de 1º de setembro, codificam a temática e 

reforçam o conjunto de instrumentos à disposição da 

CVM em prol da supervisão do mercado de valores 

mobiliários, ao traduzirem muito das inovações 

introduzidas pela Lei 13.506/17, além de exercerem 

função clara função supletiva de outras regras da 

Autarquia que regem a sua atuação sancionadora, de 

que constituem exemplos as Deliberações CVM nº 

390, 538 e 542 ou a Instrução CVM nº 491. 

 

Estão entre as principais alterações trazidas pela 

norma: 

 

(i) delimitação de parâmetros objetivos para a 

decisão, por parte das superintendências, de não 

lavrar o termo de acusação, deixando de instaurar o 

processo administrativo sancionador, em particular,  

ante a possibilidade de utilização de outros 

instrumentos ou medidas de supervisão que julgarem 

mais efetivos (art. 4º, n. I, b), in fine); 

 

(ii) definição, no art. 20 da Instrução, do meio 

eletrônico como regra substitutiva de todos os demais 

atualmente em uso para comunicação dos atos 

processuais aos acusados, por meio de sua 

publicação na seção Diário Eletrônico da página da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 

 

(iii) possibilidade da superintendência responsável 

pelo processo oferecer, a seu critério, manifestação 

técnica complementar após a apresentação das 

razões de defesa, desde que o faça no prazo de 30 

(trinta) dias contados da reunião do Colegiado em que 

houver sido realizado o sorteio ou a distribuição por 

conexão (art. 38); 

 

(iv) estabelecimento, no arts. 62 e ss., de critérios 

mais claros para a dosimetria das penalidades 

administrativas a serem aplicadas com fulcro no art. 

11, n. III a VIII, da Lei 6.385/76, desde a fixação a 

pena-base, levando-se em conta o grau de gravidade 

da conduta, as circunstâncias agravantes e 

atenuantes, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, bem como a capacidade econômica do 
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infrator e os motivos que justifiquem a imposição da 

penalidade (Artigo 64); 

 

(v) expansão do rol de infrações administrativas 

submetidas ao rito simplificado (art. 73); 

 

(vi) regulamentação, nos termos dos arts. 92 e ss., do 

procedimento a ser adotado na celebração de 

acordos administrativos em processo de supervisão, 

introduzidos pela Lei 13.506/17; 

 

(vii) maior número de intervenções da Procuradoria 

Federal Especializada (PFE), cuja função consultiva é 

estendida a todos os casos mais relevantes, 

independentemente do rito (art. 7º; 13, § 1º; 53), ao 

passo que transferido o inquérito administrativo para 

a alçada da Superintendência de Processos 

Sancionadores (SPS) (art. 9º, 11, 12 e 104); e 

 

(viii) vedação expressa ao bis in idem na dosimetria 

da pena (art. 63, § 1º). 

21) LEI Nº 13.842, DE 17.06.2019 
 

Em 17 de junho de 2019, foi sancionada pelo 

Presidente da República, Jair Bolsonaro, a Lei nº 

13.842, que altera a Lei nº 7.565/86 (Código Brasileiro 

de Aeronáutica) para revogar os incisos I, II e III do 

caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 181, bem como os 

arts. 182, 184, 185 e 186. 

22) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 886, 
DE 18.06.2019 E LEI Nº 13.844, DE 
18.06.2019 
 

Na data de 18 de junho de 2019, o Presidente da 

República, Jair Bolsonaro, adotou a Medida 

Provisória nº 13.844, com força de lei, para alterar a 

Lei nº 13.844/2019, a Lei nº 8.171/91, a Lei nº 

12.897/2013, a Lei nº 9.613/98, e a Lei nº 13.334/2016 

e dispor sobre a organização básica dos órgãos da 

Presidência da República e dos Ministérios.  

23) LEI Nº 13.846, DE 18.06.2019  
 
O Congresso Nacional decretou e o Presidente da 

República, Jair Bolsonaro, sancionou a Lei nº 13.846, 

publicada no Diário Oficial da União em 18 de junho 

de 2019, para instituir o Programa Especial para 

Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade, 

o Programa de Revisão de Benefícios por 

Incapacidade, o Bônus de Desempenho Institucional 

por Análise de Benefícios com Indícios de 

Irregularidade do Monitoramento Operacional de 

Benefícios e o Bônus de Desempenho Institucional 
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por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade; 

para alterar as Leis nº 6.015/73, 7.783/89, 8.112/90, 

8.212/91, 8.213/91, 8.742/93, 9.620/98, 9.717/98, 

9.796/99, 10.855/2004, 10.876/2004, 10.887/2004, 

11.481/2007, e 11.907/2009; e para revogar 

dispositivo da Lei nº 10.666/2003, e a Lei nº 

11.720/2008. 

24) LEI Nº 13.848, DE 25.06.2019 
 

O Presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou 

a Lei nº 13.848, publicada no Diário Oficial da União 

em 25 de junho de 2019, que dispõe sobre a gestão, 

a organização, o processo decisório e o controle 

social das agências reguladoras, altera a Lei nº 

9.427/96, a Lei nº 9.472/97, a Lei nº 9.478/97, a Lei nº 

9.782/99, a Lei nº 9.961/2000, a Lei nº 9.984/2000, a 

Lei nº 9.986/2000, a Lei nº 10.233/2001, a Medida 

Provisória nº 2.228-1/2001, a Lei nº 11.182/2005, e a 

Lei nº 10.180/2001.  

 

Perdeu-se a oportunidade de aplicar essas regras não 

somente para as autarquias de regime especial 

denominadas como “Agências” (nome que não induz 

e não decorre de qualquer elemento jurídico 

específico), mas para todas ou pelo menos outras, 

inclusive a Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

25) DELIBERAÇÃO CVM Nº 819, DE 
25.06.2019  
 

Em 25 de junho de 2019, o Presidente da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo Barbosa, 

tornou público que o Colegiado, em reunião realizada 

em 30 de maio de 2019, aprovou a Deliberação CVM 

nº 819, que altera a Deliberação CVM nº 

463/2003, onde de estabeleciam procedimentos 

a serem seguidos nos recursos ao Colegiado de 

decisões dos Superintendentes da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM). 

 

Digno de nota é o acréscimo, por força de seu art. 

2º, do item X-A na Deliberação CVM nº 463, de 

2003, em cujos termos o disposto naquela 

Deliberação não se aplica às decisões referentes 

à aplicação de multas cominatórias, as quais se 

regem por regras específicas. 

26) DELIBERAÇÃO CVM Nº 820, DE 
25.06.2019 
 

O Presidente da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), Marcelo Barbosa, tornou público na data de 
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25 de junho de 2019, que o Colegiado, em reunião 

realizada na mesma data, aprovou a Deliberação 

CVM nº 820, que dispõe sobre a 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 6.385/76 e art. 2º 

da Instrução CVM nº 558/15.  

 

Nesse passo, a CVM alertou o mercado de 

valores mobiliários em o público em geral sobre a 

existência de indícios do exercício da atividade de 

prestação de serviço de administração de 

carteiras de valores sem autorização da 

autarquia, requisito legal e regulamentar 

inobservado, por parte das pessoas naturais e da 

pessoa jurídica fiscalizada.  

 

Demais disso, determinou a imediata suspensão 

da veiculação no Brasil de qualquer oferta de 

serviço de administração de carteiras de valores 

mobiliários por parte dos fiscalizados, sob pena 

de multa cominatória diária, sem prejuízo das 

sanções administrativas cabíveis, e caracterizam, 

ainda e em tese, o crime previsto no art. 27-E da 

Lei nº 6.385. 

27) INSTRUÇÃO CVM Nº 608, DE 
25.06.2019 
 

Em 25 de junho de 2019, a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) editou a Instrução CVM nº 608, 

para dispor sobre multas cominatórias e revogar a 

Instrução CVM nº 452/2007. A norma administrativa, 

que regulamenta a Lei nº 13.506/2017, tenciona, 

dentre outras coisas, imprimir maior eficiência na 

aplicação dos recursos da Autarquia destinados ao 

acompanhamento da entrega de informações e de 

imposição de multas cominatórias. 

 

De fato, os preceitos nela contidos tem o mérito de 

atualizar as regras do regime de aplicação de multas 

cominatórias, compilando em um único corpo 

normativo todos os valores de multa suscetíveis de 

imposição a cada ente do mercado regulado. 

 

Dentre as principais alterações relativamente ao 

regime de multas cominatórias ora em vigor e ao 

procedimento de recurso ao Colegiado, merecem 

destaque as seguintes: 

 

i) majoração pontual, na tabela do art. 1º do Anexo 3, 

dos valores diários das multas ordinárias cominadas 

em função da não entrega das informações no prazo 
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previsto, dobrando-se o valor da multa cominatória 

hoje aplicável quando o participante em questão é 

administrador de Fundo de Investimento e 

Participações (FIP), se o documento em atraso 

consistir em demonstrações financeiras auditadas ou, 

em se tratando de emissor de valores mobiliários, se 

o atraso recair sobre formulário de referência, 

Formulário de Informações Trimestrais (ITR), 

Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) e 

demonstrações financeiras; 

 

ii) revisão do valor diário da multa extraordinária a ser 

aplicada em decorrência de Deliberações emitidas 

para prevenir ou corrigir situações anormais de 

mercado, com a estipulação de limites máximos no 

Anexo 9, e regulamentação dos critérios a serem 

considerados pelo Colegiado na sua fixação (art. 9º); 

 

iii) reestruturação do procedimento de alerta sobre o 

prazo de entrega das informações periódicas, agora 

realizado com a divulgação, até 15 de dezembro de 

cada ano, na própria página da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), de calendário, a ser mensalmente 

encaminhado aos participantes do mercado pelo 

endereço eletrônico constante de cadastro junto à 

Autarquia, indicando os prazos de entrega e as suas 

bases normativas e discriminando as informações 

específicas para cada tipo de participante regulado 

(art. 3º, caput  e § 1º); 

 

iv) previsão, no art. 1º, (1), do Anexo 3, da 

inaplicabilidade de multa cominatória por atraso na 

entrega do informe diário pelos administradores dos 

Fundos de Investimento e Participação (FIP), nos 

termos do art. 142 da Instrução CVM nº 555, de 17 de 

dezembro de 2014; e 

 

v) especificação das hipóteses em que o Colegiado 

não conhecerá de reconsideração das decisões 

proferidas nos recursos caso seja intempestivo, 

formulado por pessoa não autorizada pela norma ou 

formulado sem a devida demonstração do 

enquadramento nas hipóteses admitidas na norma 

(art. 20, § 1º, n. I), devendo dele conhecer nos demais 

casos quando presentes alegações de omissão, 

obscuridade, contradição, ou erro material ou de fato 

na decisão (art. 20, caput e § 2º). 

28) INSTRUÇÃO CVM Nº 609, DE 
25.06.2019 
 

A Instrução em causa, publicada pelo Presidente do 

Colegiado no Diário Oficial da União de 25 de junho 

de 2019, presta-se a revogar a Instrução CVM nº 
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113/90 e a Instrução CVM nº 276/98, bem como a 

altera e acrescenta dispositivos à Instrução CVM nº 

260/97, à Instrução CVM nº 265/97, à Instrução CVM 

nº 279/98, à Instrução CVM nº 280/98, à Instrução 

CVM nº 308/99, à Instrução CVM nº 356/2001, à 

Instrução CVM nº 359/2002, à Instrução CVM nº 

398/2003, à Instrução CVM nº 399/2003, à Instrução 

CVM nº 401/2003, à Instrução CVM nº 423/2005, à 

Instrução CVM nº 426/2005, à Instrução CVM nº 

462/2007, à Instrução CVM nº 472/2008, à Instrução 

CVM nº 480/2009, à Instrução CVM nº 504/2011, à 

Instrução CVM nº 510/2011, à Instrução CVM nº 

521/2012, à Instrução CVM nº 555/2014, à Instrução 

CVM nº 558/2015, à Instrução CVM nº 560/2015, à 

Instrução CVM nº 578/2016, à Instrução CVM nº 

588/2017, bem como à Instrução CVM nº 592/2017. 

 

Dentre as principais alterações em relação ao atual 

regime de multas cominatórias, parece-nos oportuno 

mencionar os seguintes pontos: 

 

i) passa a haver, por força do art. 7º-A que acrescenta 

à Instrução CVM nº 555/2014, previsão expressa de 

indeferimento do pedido de registro de novo fundo de 

investimento para o administrador que esteja, em 

outros fundos que gere, em atraso superior a 60 

(sessenta) dias no cumprimento dos prazos de 

entrega das informações periódicas previstas na 

regulamentação; 

 

ii) permite-se, em situações excepcionais e mediante 

pedido fundamentado, a concessão do registro pela 

Superintendência de Relações com Investidores 

Institucionais (SIN) nas hipóteses arroladas no art. 7º-

B, § 1º, n. I a III acrescentado à Instrução nº 555/2014, 

devendo o órgão manifestar-se no prazo de 10 (dez) 

dias úteis (art. 7º-B, § 2º), quando o administrador 

estiver em atraso no cumprimento dos prazos para a 

entrega de informações periódicas (art. 21). 

29) CIRCULAR BACEN Nº 3.946, DE 
25.06.2019  
 

A Circular estabelece cobrança de custo financeiro 

proporcional das instituições financeiras que 

apresentarem deficiência nas exigibilidades 

adicionais de aplicação em crédito rural de que trata 

a Seção 9 (Normas Transitórias) do Capítulo 6 

(Recursos) do Manual de Crédito Rural (MCR). 
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30) DECRETO Nº 9.874, DE 
27.06.2019 
 

 

O Decreto institui grupo de trabalho interministerial 

denominado “Ponto de Contato Nacional para a 

implementação das Diretrizes da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico para as 

Empresas Multinacionais”. 

 

Tal grupo será composto por representantes do 

Ministério da Economia, do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública, do Ministério das Relações 

Exteriores, do Ministério de Minas e Energia, do 

Ministério do Meio Ambiente, da Controladoria-Geral 

da União, do Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos e do Banco Central do Brasil, e será 

destinado a, dentre outras atribuições: atuar na 

promoção, implementação, conscientização,  

incentivo e acompanhamento  das diretrizes da OCDE 

para as empresas multinacionais; analisar as 

alegações recebidas de não cumprimento dessas 

diretrizes, bem como emitir parecer de aceitação ou 

não das alegações dos que não as cumprirem; 

cooperar com os Pontos de Contato Nacionais dos 

países em relação às matérias abrangidas nas 

diretrizes da OCDE; acompanhar as discussões da 

OCDE sobre a implementação das diretrizes e 

eventuais negociações complementares, etc. 

31) DECRETO Nº 9.865, DE 
27.06.2019 
 

Dispõe sobre os colegiados do Sistema de Proteção 

ao Programa Nuclear Brasileiro, que têm como 

objetivo assessorar o Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República no 

atendimento permanente das necessidades de 

proteção e segurança do Programa. 

 

Dentre outras providências, o Decreto dispõe sobre 

as finalidades, atribuições e composição da Comissão 

de Coordenação da Proteção ao Programa Nuclear 

Brasileiro, dos Comitês de Planejamento de Resposta 

a Situações de Emergência Nuclear nos Municípios 

de Angra dos Reis e Resende, do Comitê de 

Articulação nas Áreas de Segurança e Logística do 

Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro 

e do Comitê de Planejamento de Resposta a Evento 

de Segurança Física Nuclear em Angra dos Reis. 
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32) DECRETO Nº 9.876, DE 
27.06.2019 
 

Dispõe sobre o Conselho Nacional de Segurança 

Pública e Defesa Social, a Comissão Permanente do 

Sistema de Acompanhamento e Avaliação das 

Políticas de Segurança Pública e Defesa Social e o 

Conselho Gestor do Sistema Nacional de 

Informações de Segurança Pública, Prisionais, de 

Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material 

Genético, de Digitais e de Drogas. 

 

A norma altera o Decreto nº 9.489/2018, que 

regulamenta, no âmbito da União, a Lei nº 

13.675/2018, para estabelecer normas, estrutura e 

procedimentos para a execução da Política Nacional 

de Segurança Pública e Defesa Social. Referida Lei, 

por sua vez, dentre outras providências, disciplina a 

organização e o funcionamento dos órgãos 

responsáveis pela segurança pública, cria a Política 

Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e 

institui o famigerado Sistema Único de Segurança 

Pública. 

33) DECRETO Nº 9.877, de 
27.06.2019 
 

Altera o Decreto nº 8.614/ 2015, para dispor sobre o 

Comitê Gestor da Política Nacional de Repressão ao 

Furto e Roubo de Veículos e Cargas. 

 

De acordo com o Decreto, o Comitê é órgão colegiado 

de natureza consultiva e deliberativa, vinculado ao 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, e tem por 

finalidade promover a atuação integrada de órgãos e 

de entidades responsáveis pela prevenção, pela 

fiscalização e pela repressão ao furto e ao roubo de 

veículos e cargas. 

34) DECRETO Nº 9.882, de 
27.06.2019 
 

Altera o Decreto nº 8.573, de 19 de novembro de 

2015, que dispõe sobre o Consumidor.gov.br, sistema 

alternativo de solução de conflitos de consumo.  

 

A norma traz regras pontuais quanto à composição e 

funcionamento do Comitê Gestor do 

Consumidor.gov.br. 
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35) DECRETO Nº 9.889, DE 
27.06.2019 
 

A norma dispõe sobre o Conselho de Recursos do 

Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) e sobre o 

Comitê de Avaliação e Seleção de seus Conselheiros 

(CAS-CRSFN). 

 

O CRSFN será integrado por oito conselheiros, com 

reconhecida capacidade técnica e notório 

conhecimento especializado nas matérias de sua 

competência, observada a seguinte composição: (i) 

dois indicados pelo Ministro de Estado da Economia; 

(ii) um indicado pelo Presidente do Banco Central do 

Brasil; (iii) um indicado pelo Presidente da Comissão 

de Valores Mobiliários; e (iv) quatro indicados por 

entidades representativas dos mercados financeiro e 

de capitais.  

 

Ao CAS-CRSFN caberá, dentre outras atribuições, 

conduzir o processo de seleção de conselheiros para 

compor o CRSFN, acompanhar e avaliar os relatórios 

e os indicadores de desempenho da atividade dos 

conselheiros, manifestar-se sobre proposta de 

comunicação ao Ministro de Estado da Economia a 

respeito de caso que implique perda de mandato de 

conselheiro, e apresentar propostas de alteração da 

composição do CRSFN e dos critérios de seleção ao 

Ministro de Estado da Economia. 

36) PORTARIA DO MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA Nº 16, DE 24.06.2019 
 

Especifica, em consonância com o disposto no inciso 

IV, art. 39, do Código de Defesa do Consumidor, que 

configura prática abusiva contra o consumidor 

“qualquer atividade de marketing ativo, oferta 

comercial, proposta, publicidade direcionada a 

beneficiário específico ou qualquer tipo de atividade 

tendente a convencer o beneficiário do INSS a 

celebrar contratos de empréstimo pessoal e cartão de 

crédito, com pagamento mediante consignação em 

benefício, antes do decurso de 180 (cento e oitenta) 

dias contatos a partir da respectiva data de despacho 

do benefício”. 

 

A Portaria determina, ainda, que a plataforma digital 

Consumidor.gov.br juntamente com todos os órgãos 

integrantes do SNDC são canais para o cidadão 

registrar a prática descrita acima, ficando o infrator 

sujeito aos procedimentos e sanções previstos no 

Código de Defesa do Consumidor. 
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SAÚDE 

1) ANS DISPONIBILIZA MANUAL 
DE  GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 

A Agência Nacional de Saúde – ANS, em atenção ao 

que dispõe a Resolução Normativa nº 443/2019 – 

relativa à adoção de práticas de governança 

corporativa pelas operadoras –, disponibilizou à 

Operadoras o Manual de Governança Corporativa 

para Fins de Solvência.  

 

O Manual traz orientações sobre os procedimentos a 

serem observados no envio de obrigações periódicas, 

bem como nas solicitações de redução de fatores de 

capital regulatório e de modelo próprio baseado em 

riscos, conforme requisitos que serão exigidos a partir 

de 2023.  

 

Para acessar o Manual, clique aqui. 

 

TRIBUTÁRIO  
 

1) TJ-RJ FORMA MAIORIA CONTRA E 
PROÍBE COBRANÇA DE ITCMD 
SOBRE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
VGBL 
 

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro declarou inconstitucional a aplicação de 

ITCMD sobre os valores do plano de previdência 

privada Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL). 

De acordo com entendimento da relatora do caso, o 

VGBL, sendo seguro, não pode ser considerado 

herança, nos termos do artigo 794 do Código Civil, de 

modo que a incidência de ITCMD sobre tal seguro 

afrontaria a Constituição. A incidência do tributo está 

prevista na lei estadual nº 7.174/2015. 

Quanto ao PGBL, no entanto, entendeu-se pela 

incidência do tributo, uma vez que, na visão da  

magistrada, o PGBL corresponderia uma aplicação 

financeira de longo prazo. 
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2) SOLUÇÃO DE CONSULTA 
NORMATIVA Nº 168, DE 
31.05.2019 
 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 

 

EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. 

INSUMOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE CARGAS. GASTOS COM 

SEGUROS E EMPLACAMENTO. 

 

Geram direito ao desconto de créditos da não 

cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep, na 

modalidade aquisição de insumos, os valores 

despendidos com pagamentos a pessoas jurídicas 

com seguro de cargas (RCTR-C e RCF-DC), seguro 

de veículos para transporte de cargas e com 

segurança automotiva de veículos de transporte de 

cargas (rastreamento/monitoramento), por se 

coadunarem com os critérios da essencialidade e 

relevância trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça; 

 

Os valores pagos a pessoas jurídicas relativos à 

contratação de serviços de despachantes não se 

conceituam como insumos para efeitos do 

aproveitamento de créditos da Contribuição para o 

PIS/Pasep, haja vista não serem abarcados pelos 

critérios da relevância e essencialidade; 

 

Os valores pagos a pessoas jurídicas relativos à 

aquisição e alteração de placas podem ser 

considerados insumos para fins de aproveitamento de 

créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, dado se 

tratarem de gastos abarcados pelos critérios da 

essencialidade e relevância, considerando-se a 

imprescindibilidade ou a importância do referido item 

para o desenvolvimento da atividade econômica 

desempenhada pela Consulente. 

 

SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA AO 

PARECER NORMATIVO COSIT Nº 5, DE 17 DE 

DEZEMBRO DE 2018, PUBLICADO NO DIÁRIO 

OFICIAL DA UNIÃO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.637, de 2002, art. 

3º, II; Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 17 de 

dezembro de 2018. 

3) SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 188, 
DE 03.06.2019 
 

ASSUNTO: Obrigações Acessórias 
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E-FINANCEIRA. SOCIEDADE SEGURADORA. 

SEGUROS DE PESSOAS. OBRIGATORIEDADE. 

 

A sociedade seguradora autorizada a estruturar e 

comercializar planos de seguros de pessoas, 

supervisionada pela Superintendência de Seguros 

Privados e detentora das informações do inciso VI do 

art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.571, de 2015, 

está obrigada a apresentar a e-Financeira, observado 

o disposto nos arts. 8º e 8º-A. 

 

DISPOSITIVOS LEGAIS: Instrução Normativa RFB nº 

1.571, de 2015, art. 4º, inciso II, e §§ 1º e 3º, inciso 

VII, art. 5º, inciso VI, e arts. 8º e 8º-A. 

 

CONSULTA SOBRE DISPOSITIVOS DA 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INEFICÁCIA. 

 

É ineficaz a consulta na parte em que versar sobre 

fato disciplinado em ato normativo, publicado antes de 

sua apresentação. 

 

DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto nº 70.235, de 6 de 

março de 1972, art. 52, inciso V; Instrução Normativa 

RFB nº 1.396, de 2013, art. 18, inciso VII. 

4) SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 203, 
DE 24.06.2019 
 

ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social - COFINS 

 

EMENTA: NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. 

INSUMOS. SERVIÇO DE TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE CARGAS. GASTOS COM 

SEGUROS E EMPLACAMENTO 

 

Geram direito ao desconto de créditos da não 

cumulatividade da Cofins, na modalidade aquisição 

de insumos, os valores despendidos com 

pagamentos a pessoas jurídicas com seguro de 

cargas (RCTR-C e RCF-DC), seguro de veículos para 

transporte de cargas e com segurança automotiva de 

veículos de transporte de cargas 

(rastreamento/monitoramento), por se coadunarem 

com os critérios da essencialidade e relevância 

trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça; 

 

Os valores pagos a pessoas jurídicas relativos à 

contratação de serviços de despachantes não se 

conceituam como insumos para efeitos do 

aproveitamento de créditos da Cofins, haja vista não 
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serem abaracados pelos critérios da relevância e 

essencialidade; 

 

Os valores pagos a pessoas jurídicas relativos à 

aquisição e alteração de placas podem ser 

considerados insumos para fins de aproveitamento de 

créditos da Cofins, dado se tratarem de gastos 

abarcados pelos critérios da essencialidade e 

relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou 

a importância do referido item para o desenvolvimento 

da atividade econômica desempenhada pela 

Consulente. 

 

SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA AO 

PARECER NORMATIVO COSIT Nº 5, DE 17 DE 

DEZEMBRO DE 2018, PUBLICADO NO DIÁRIO 

OFICIAL DA UNIÃO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.833, de 2003, art. 

3º, II; Parecer Normativo Cosit/RFB nº 5, de 17 de 

dezembro de 2018. 

5) LEI Nº 13.850, DE 25.06.2019 
 

Dentre outras providências, cria a Vara de Execução 

de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais no 

âmbito do Distrito Federal e dos Territórios.  

 

De acordo com o artigo 25-A, incluído na Lei nº 

11.697/2008, compete ao juiz da Vara em questão o 

processamento e o julgamento (i) das execuções de 

títulos extrajudiciais, inclusive quando figurar como 

parte qualquer das pessoas jurídicas referidas no art. 

35 da Lei, ressalvada a competência da Vara de 

Execução Fiscal do Distrito Federal; (ii) dos embargos 

do devedor, dos embargos de terceiro, das 

cautelares, dos processos incidentes e dos incidentes 

processuais relacionados às execuções de títulos 

extrajudiciais; e (iii) das ações decorrentes da Lei de 

Arbitragem, ressalvadas as questões falimentares de 

competência da Vara de Falências, Recuperações 

Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do 

Distrito Federal. 

 

6) CARF – NÃO INCIDE PIS/COFINS 
SOBRE GARANTIA DE PROVISÃO DE 
SEGURADORAS 
 

A 2ª Turma Ordinária da 3ª Câmara da 3ª Seção de 

Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais (Carf) decidiu que as receitas decorrentes da 

garantia sobre as provisões para riscos de 

seguradoras, chamadas de ativo garantidor, não são 
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tributáveis pelo PIS/Cofins. Para acessar a decisão, 

clique aqui. 

 

Prevaleceu o voto do Cons. José Renato Pereira de 

Deus, segundo o qual, "ainda que o investimento em 

ativos garantidores decorra de imposição legal, as 

receitas financeiras auferidas não podem ser 

consideradas como receita típica decorrente do objeto 

social, e, por conseguinte, sujeitas à incidência de 

Cofins. No caso das seguradoras, as receitas 

financeiras decorrentes dos investimentos legalmente 

compulsórios não estão abrangidas no conceito de 

faturamento". Para ele, "as receitas financeiras não 

devem ser incluídas na base de cálculo da Cofins das 

empresas seguradoras e resseguradoras, tendo em 

vista a declaração de inconstitucionalidade do artigo 

3º da Lei no 9.718/1998" 

 

O relator do caso, Cons. Corintho Oliveira Machado, 

cujo voto restou vencido, destacou que a Câmara 

Superior de Recursos Fiscais, em outros dois casos, 

havia fixado o entendimento no sentido de que “as 

receitas financeiras integram a base de cálculo da 

Cofins e do PIS, quando decorrentes de seus 

investimentos compulsórios por disposição legal”. 

 

7) CARF DISPONIBILIZA MANUAL DE 
EXAME DE AGRAVO 
 

Publicada O Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais disponibiliza para consulta o Manual de 

Exame de Agravo, aprovado pela Portaria CARF nº 

27/2019. 

 

O Manual trata do exame do requerimento do agravo 

e da elaboração do despacho decisório, tendo como 

base as hipóteses e os pressupostos do Regimento 

Interno do CARF. 

8) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 
1.896, DE 27.06/2019 
 

A norma revoga o inciso XLVIII do caput do art. 1º da 

Instrução Normativa RFB nº 1.037/2010, excluindo 

San Marino da lista de países ou dependências com 

tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados. 
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9) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 
1.897, DE 27.06.2019 
 

Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.863/2018, que 

dispõe sobre o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ), para dispensar da inscrição no CNPJ os 

estabelecimentos de organizações religiosas que não 

tenham autonomia administrativa ou que não sejam 

gestores de orçamento. 
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