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SEGUROS E PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR ABERTA  

 

1) CIRCULAR SUSEP Nº. 591, DE 
26.08.2019 
 

Em 29.08.2019, foi publicada no D.O.U. a Circular 

SUSEP nº. 591, de 26.08.2019, que revoga a Circular 

nº. 580/2018.  

A Circular revogada instituía a Comissão Permanente 

do seguro DPVAT, que contava com reuniões 

mensais de representantes da SUSEP e da 

Seguradora Líder, com a possibilidade de inclusão 

outros membros e especialistas. 

2) CIRCULAR SUSEP Nº. 592, DE 
26.08.2019 
 

Em 29.08.2019, foi publicada no D.O.U. a Circular 

SUSEP nº. 592, de 26.08.2019, que dispõe sobre a 

estruturação de planos de seguros com vigência 

reduzida e/ou com período intermitente.  

Trata-se de boa notícia, no sentido de que revela a 

disposição da SUSEP para viabilizar o lançamento de 

produtos inovadores.  

A Circular entrou em vigor na data da sua publicação. 

3) RESOLUÇÃO CNSP Nº 374, DE 
28.08.2019 

 

Em 30.08.2019, foi publicado no D.O.U. a Resolução 

CNSP nº. 374, de 28.08.2019, que aprova o 

Regimento Interno da SUSEP, na forma de seus 

Anexos I e II.  

A Resolução revoga a Portaria nº. 7.371, de 

29.05.2019 e o novo Regimento Interno da SUSEP 

entrou em vigor na data da sua publicação. 
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4) INSTRUÇÕES SUSEP Nº 102, 103, 
104, 105 e 106, DE 29.08.2019 
 

Tais instruções regulamentaram a Resolução CNSP 

nº 374 (ver item anterior) no âmbito das diferentes 

Diretorias da SUSEP.  

Entre as suas principais inovações estão a criação do 

(i) Departamento de Tecnologia da Informação 

(DETIC) ligado ao Gabinete da Superintendente (ii) da 

Coordenação Geral de Grandes Riscos e Resseguros 

(CGRES), ligada à Diretoria Técnica 1, (iii) e das (iii) 

Coordenações Gerais de Regulação e de Supervisão 

de Seguros Massificados, Pessoas e Previdência 

(CGSEP), ligadas à Diretoria Técnica 2,  

5) CARTA CIRCULAR ELETRÔNICA 
SUSEP Nº. 002, DE 16.09.2019 
 

Em 16.09.2019, a SUSEP divulgou a Carta Eletrônica 

nº. 2/2019/SUSEP, que aborda o recolhimento de 

comissão nas contratações efetuadas diretamente 

entre seguradora e segurado.  

De acordo com o documento, quando a contratação 

direta se dá pela aceitação de propostas de seguro, 

incide o recolhimento da importância habitualmente 

cobrada a título de comissão ao Fundo de 

Desenvolvimento Educacional do Seguro. 

No entanto, a Carta esclarece que, quando a 

contratação direta se dá por bilhete, não é obrigatório 

o recolhimento da comissão.   

Isso, pois os artigos 18 e 19 da Lei nº. 4.594/64, que 

tratam da aceitação de propostas de seguros, 

mencionam a imposição da comissão apenas quando 

há a aceitação da proposta. Em outras palavras, 

como não há proposta na contratação por bilhete, a 

comissão é opcional. 

A edição da Carta confirma a disposição da SUSEP 

para a revisão de posicionamentos consolidados pelo 

setor de seguros, especialmente no sentido de 

viabilizar a adoção de processos de venda e produtos 

inovadores. 

6) DELIBERAÇÃO SUSEP Nº 225, 
DE 16.09.2019 
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Em 17.09.2019, foi publicada no D.O.U. a Deliberação 

SUSEP nº. 225, de 16.09.2019, que alterou o artigo 

4º, da Deliberação SUSEP n° 223, de 02.08.2019, a 

qual disciplina o funcionamento interno das reuniões 

deliberativas do Conselho Diretor da SUSEP. 

7) DELIBERAÇÃO SUSEP Nº 226, 
DE 16.09.2019 
 

Em 17.09.2019, foi publicada no D.O.U. a Deliberação 

SUSEP nº. 226, de 16.09.2019, que disciplina os 

procedimentos de exame, vista e fornecimento de 

cópias de processos administrativos em suporte físico 

e, também, de acesso a processos administrativos em 

suporte eletrônico, no âmbito da SUSEP, bem como 

dá outras providências. 

8) PORTARIA SUSEP Nº. 7.524, DE 
20.09.2019 

 

Em 27.09.2019, foi publicada no D.O.U. a Portaria 

SUSEP nº. 7.524, de 20.09.2019, que delega a 

competência prevista no artigo 55 e no artigo 59 da 

Resolução CNSP n.º 335 de 2015.  

Assim, delegou ao Coordenador Geral da 

Coordenação Geral de Regimes Especiais e 

Autorizações (CGRAT), da Diretoria Técnica 1 da 

SUSEP, a competência para homologar o Quadro 

Geral de Credores elaborado por Liquidante no curso 

de Liquidações Extrajudiciais, e para autorizar o 

pagamento dos credores pelo valor do crédito 

apurado e aprovado pela SUSEP. 
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MERCADO FINANCEIRO, 
MERCADO DE CAPITAIS E 

DIVERSOS 
1) RESOLUÇÃO PPI Nº 62, DE 
21.08.2019 

 

Publicada a Resolução PPI nº 62, de 21.08.2019, que 

incluiu a Agência Brasileira Gestora de Fundos 

Garantidores e Garantias S.A. – ABGF- no Programa 

Nacional de Desestatização – PND.  

Trata-se de medida não somente adequada, mas 

efetivamente necessária, dada a necessidade de 

racionalização e redução da intervenção estatal na 

economia. Não faz sentido que o Estado concorra 

com a iniciativa privada em atividades nas quais não 

existe nenhuma indicação de maior eficiência estatal, 

pelo contrário, como é o caso dos seguros e 

resseguros. 

2) RESOLUÇÃO PPI Nº 69, DE 
21.08.2019 

 

O Conselho do Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI) da Presidência da República 

editou a Resolução PPI nº 69, publicada no Diário 

Oficial da União de 30 de agosto de 2019, para opinar 

pela qualificação de empreendimentos dos setores 

portuário e rodoviário no âmbito do PPI e aprovar a 

modalidade operacional a ser aplicada na 

desestatização da rodovia federal BR-101/SC.  

3) CADASTRO NACIONAL DE 
AUDITORES INDEPENDENTES DE 
PESSOAS JURÍDICAS É CRIADO 
PELO CFC 

 
Fortalecer a atividade de auditoria independente, por 

meio de mecanismos de controle e de 

reconhecimento da qualidade do serviço executado 

por firmas que praticam elevados padrões na área. 

Esse é um dos objetivos do Cadastro Nacional de 
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Auditores Independentes de Pessoas Jurídicas 

(CNAI-PJ), instituído pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC). A Resolução CFC nº 1.575, de 

8 de agosto de 2019, que cria o Cadastro, entrou em 

vigor nesta terça-feira (27), data em que foi publicada 

no Diário Oficial da União (DOU). Porém, os efeitos 

desse ato normativo terão início apenas a partir de 

janeiro de 2020. 

“O CNAI-PJ representa o cumprimento de um 

compromisso do CFC com as pequenas e médias 

firmas de auditoria”, afirma o presidente do CFC, 

Zulmir Breda, explicando que o Cadastro tem a 

finalidade de contribuir para romper as dificuldades 

que impedem essas firmas de concorrerem 

livremente no mercado de auditoria independente. 

“Apoiamos um ambiente favorável de negócios e a 

livre concorrência de mercado, com a participação de 

todas as empresas de auditoria, inclusive as 

pequenas”, ressaltou o presidente.  

De acordo com a Resolução, as organizações 

contábeis que exploram serviços de auditoria 

independente e que se encontram regularmente 

registradas em Conselho Regional de Contabilidade 

(CRC) terão direito ao registro no Cadastro Nacional 

de Auditores Independentes de Pessoa Jurídica. 

A criação do CNAI-PJ envolveu a realização de 

estudos feitos, em 2018, por um grupo instituído pela 

Portaria CFC nº 304, que foi coordenado pelo vice-

presidente de Registro, Marco Aurélio Cunha de 

Almeida. 

Os serviços de auditoria independente registrados na 

Resolução CFC nº 1.575 são: Auditoria Independente 

de Informação Contábil Histórica – NBC TA; de 

Revisão de Informação Contábil Histórica – NBC TR; 

de Asseguração de Informação Não Histórica – NBC 

TO; e de Serviço Correlato – NBC TSC. 

Para o vice-presidente de Registro do CFC, o CNAI-

PJ vai trazer visibilidade às empresas registradas, 

uma vez que, para a manutenção das firmas de 

auditoria no Cadastro, é necessário que metade do 

número dos seus sócios e todos os seus 

responsáveis técnicos estejam cadastrados no 

Cadastro Nacional de Auditores Independentes – 

pessoas físicas. 

Criado em 2005, por meio da Resolução nº 1.019, o 

CNAI é destinado a contadores aprovados no Exame 
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de Qualificação Técnica (EQT) e que trabalham com 

auditoria independente em empresas reguladas – 

pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pelo 

Banco Central do Brasil e pela Superintendência de 

Seguros Privados (Susep). Atualmente, o Cadastro é 

regulamentado pela Resolução nº 1.495/2015 e, 

conforme estabelecido pela Norma Brasileira de 

Contabilidade NBC PG 12 (R3), os auditores inscritos 

no CNAI devem cumprir, anualmente, o Programa de 

Educação Profissional Continuada. 

A princípio, a inscrição no CNAI-PJ será facultativa e 

se destina a todas as empresas. As firmas de 

auditoria cadastradas na Comissão de Valores 

Mobiliários, até 31 de dezembro de 2019, podem 

requerer o CNAI-PJ de forma automática, por meio do 

portal do CFC, onde haverá também acesso para a 

emissão de certidão de registro no CNAI-PJ, 

incluindo-se a relação dos sócios e dos responsáveis 

técnicos. 

A Resolução que cria o CNAI-PJ registra que a 

inclusão de organizações de auditoria contábil nesse 

Cadastro implica a participação delas no Programa de 

Revisão Externa de Qualidade pelos Pares. 

Administrado pelo Comitê Administrador do Programa 

de Revisão Externa de Qualidade, esse programa do 

CFC é regulamentado pela NBC PA 11. 

“Teremos um cadastro diferenciado, por meio do qual 

a sociedade poderá saber que as empresas lá 

cadastradas possuem profissionais que estão se 

atualizando constantemente, e que a empresa se 

submete, de forma regular, a um programa de 

controle de qualidade”, reforça Marco Aurélio Cunha 

de Almeida. 

4) AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CVM 
PARA CRIAÇÃO DE AMBIENTE 
REGULATÓRIO EXPERIMENTAL 
(SANDBOX REGULATÓRIO) 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) colocou em 

audiência pública, na data de 28.08.2019, edital para 

apresentação de manifestações sobre opções 

regulatórias relacionadas às regras para constituição 

e funcionamento de ambiente regulatório 

experimental (sandbox regulatório). 
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As manifestações devem ser encaminhadas até a 

data de 12.10.2019 para o seguinte e-mail: 

audpublicaSDM0519@cvm.gov.br. 

O Edital está disponível neste link.  

5) CIRCULAR BACEN Nº 3.958, DE 
28.08.2019 

 

Em 06.09.2019, foi publicada no D.O.U. a Circular 

BACEN nº; 3.958, de 28.08.2019, que dispõe sobre a 

remessa de informações a respeito da divulgação de 

dados abertos pelas instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil. 

Em síntese, determina que tais instituições deverão 

informar o Banco Central e manter atualizadas as 

referências de acesso aos dados abertos de sua 

propriedade. O Banco Central, por sua vez, divulgará 

as especificações técnicas necessárias para o 

cumprimento da Circular. 

A Circular entrou em vigor na data da sua publicação. 

6) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.740, DE 
29.08.2019  
 

Publicada no Diário Oficial da União pelo Banco 

Central do Brasil (BCB) em 29 de agosto de 2019, a 

Resolução CMN nº 4.740/2019 altera a Circular 

BACEN nº 2.804/98, que estabelece diretrizes para 

publicação de demonstrações financeiras.  

As alterações foram propostas na esteira do período 

de vacatio legis da Resolução CMN nº 4.720, 

permitindo, antes de sua entrega em vigor, que as 

demonstrações relativas ao exercício de 2019 sejam 

publicadas no sítio da instituição ou em repositório na 

rede mundial de computadores, de acesso público 

gratuito com o objetivo específico de divulgar 

documentos contábeis e financeiros.  

Somente assim, como bem elucida sua Exposição de 

Motivos, manter-se-ia “a simetria entre as exigências 

legais e a mencionada regulamentação quanto alinhar 

a disciplina do assunto aos recentes avanços 

tecnológicos”. 
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7) CVM - LANÇADA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DE NORMAS CONTÁBEIS 
E AUDITORIA 
 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) coloca em 

audiência pública hoje, 29/8/2019, minutas de 

deliberação que aprovam o Pronunciamento Técnico 

CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual para Relatório 

Financeiro e Documento de Revisão de 

Pronunciamentos Técnicos nº 14 do CPC. 

A Estrutura Conceitual - CPC 00 (R2) define os 

conceitos fundamentais para relatórios financeiros 

que orientam os Standards Setters no 

desenvolvimento de suas normas contábeis. Isso 

ajuda a garantir que as normas contábeis sejam 

conceitualmente consistentes e que transações 

semelhantes sejam tratadas da mesma maneira, de 

modo a fornecer informações úteis para investidores, 

credores por empréstimos e outros credores. 

Todas as propostas de alterações são para vigência 

para exercícios sociais anuais que se iniciarem a 

partir de 1º de janeiro de 2020. As sugestões e os 

comentários, por escrito, deverão ser encaminhados, 

até o dia 28/10/2019, à Superintendência de Normas 

Contábeis e de Auditoria (SNC) da CVM, 

preferencialmente, por meio de correio eletrônico, 

tanto para a Estrutura Conceitual, como para o 

Documento de Revisão. 

8) CVM E ABFINTECHS ASSINAM 
ACORDO  
 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a 

Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) 

assinaram hoje, 29/8, Acordo de Cooperação 

Técnica. O documento foi firmado durante o evento 

Diálogo com Fintechs, a primeira edição do Diálogos 

CVM, série organizada de encontros com a sociedade 

para tratar de temas de interesse do mercado de 

capitais.  

9) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.741, DE 
29.08.2019 
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Em sessão realizada em 29 de agosto de 2019, o 

Conselho Monetário Nacional (CMN) houve por bem 

resolver ajustar normas gerais do crédito rural que 

tratam dos financiamentos para pesca e aquicultura 

editar foi publicada, editando, para tanto, a Resolução 

CMN nº 4.741/2019, publicada no Diário Oficial da 

União de 2 de setembro de 2019. 

10) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.742, DE 
29.08.2019 

 

Publicada no Diário Oficial da União pelo Banco 

Central do Brasil (BCB) em 2 de setembro de 2019, a 

Resolução CMN nº 4.742/2019 ajusta as normas a 

serem aplicadas às operações contratadas no âmbito 

do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf), vedando, nas hipóteses 

que especifica, o financiamento para a aquisição de 

tratores e implementos associados, colheitadeiras e 

suas plataformas de corte, assim como máquinas 

agrícolas autopropelidas para pulverização e 

adubação (nova redação dada à Seção 5 do Capítulo 

10 do Manual de Crédito Rural). 

11) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.743, DE 
29.08.2019 

 

Por meio de publicação no Diário Oficial da União de 

2 de setembro de 2019, o Banco Central do Brasil 

(BCB) tornou público que o Conselho Monetário 

Nacional (CMN) baixou a Resolução CMN nº 4.743, 

para ajustar normas de crédito rural para fixação de 

limites de financiamento destinados aos 

empreendimentos em regime de integração, de que 

trata o Manual de Crédito Rural MCR 3-2-11, e às 

linhas de atendimento a cooperados, de que trata o 

Capítulo 5 do MCR, bem como para alterar o prazo de 

reembolso para operações de custeio de culturas 

permanentes. 

12) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.744, DE 
29.08.2019   

 

Esta norma administrativa, publicada pelo Banco 

Central do Brasil (BCB) no Diário Oficial da União em 

2 de setembro de 2019, altera a Resolução nº 
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4.677/2018, que estabelece limites máximos de 

exposição por cliente e limite máximo de exposições 

concentradas aplicáveis às instituições enquadradas 

no Segmento 3 (S3), no Segmento 4 (S4) e no 

Segmento 5 (S5). 

Como consta de sua Exposição de Motivos, foi 

proposta no intuito de aprimorar pontualmente alguns 

de seus comandos de molde a garantir o equilíbrio o 

tratamento mais adequado em termos prudenciais e o 

custo de observância da metodologia recomendada 

pelo Comitê de Basileia para Supervisão Bancária 

(CBSB). 

13) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.745, DE 
29.08.2019 

 

Publicada no Diário Oficial da União pelo Banco 

Central do Brasil (BCB) em 2 de setembro de 2019, a 

Resolução nº 4.745 altera a Resolução nº 4.557/2017, 

que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de 

riscos e a estrutura de gerenciamento de capital 

(GIR). 

Em linhas gerais, como consta de sua Exposição de 

Motivos, a proposta é realocar os comandos relativos 

à divulgação de informações, que deixam de ser 

tratados na Resolução nº 4.193/2013, que volta à sua 

forma original, tratando somente dos requerimentos 

mínimos de capital e do Adicional de Capital Principal 

(ACP). Os comandos de divulgação de informações 

passam a integrar a Resolução nº 4.557/2017, em 

conjunto com as regras de gerenciamento integrado 

de risco e de gerenciamento de capital. 

Outro aprimoramento diz respeito a comando outrora 

presente na Resolução de GIR, que atribuía ao 

conselho de administração, ente colegiado, a 

responsabilidade difusa de fazer constar do relatório 

de descrição da estrutura de gerenciamento de riscos 

e da estrutura de gerenciamento de capital as 

informações divulgadas, em contraste com a 

responsabilidade pela observância de dispositivo 

regulamentar adjudicada a um único diretor. A partir 

de agora, a responsabilidade pela divulgação de 

informações, bem como pela política de divulgação, 

fica a cargo de diretor apontado pela instituição, 

observada a ausência de conflito de interesse. 
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São estabelecidas atribuições mínimas ao diretor 

responsável pela política de divulgação de 

informações, como a obrigação de garantir a 

conformidade das informações prudenciais 

divulgadas em relação às informações constantes dos 

relatórios gerenciais previstos na GIR ou a iniciativa 

de propor, quando necessário, melhorias na política 

de divulgação. 

Ainda no campo da governança explicitou-se a 

responsabilidade do diretor de gerenciamento de 

capital pela apuração e pelo cumprimento da Razão 

de Alavancagem (RA). Tendo em conta que a 

apuração e o cumprimento da RA estão diretamente 

relacionados à apuração e ao cumprimento dos 

requerimentos mínimos de capital, entendeu-se 

oportuno incluir no rol de responsabilidades do diretor 

de capital aquelas referentes à RA. 

14) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.746, DE 
29.08.2019 

 

Em 2 de setembro de 2019, foi publicada, pelo Banco 

central do Brasil (BCB) no Diário Oficial da União a 

Resolução CMN nº 4.746 com vistas a alterar a 

Resolução nº 3.694/2009, para disciplinar o 

atendimento presencial nas dependências das 

instituições financeiras e das demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  

Fica vedado às instituições referidas no art. 1º da 

Resolução nº 3.694/2009 impedir o acesso, recusar, 

dificultar ou impor restrição ao atendimento presencial 

em suas dependências, inclusive em guichês de 

caixa, a clientes ou usuários de produtos e de 

serviços, mesmo quando disponível o atendimento 

em outros canais, inclusive quanto à quantidade de 

documentos, de transações ou de operações por 

pessoa, bem como em relação a montante máximo ou 

mínimo a ser pago ou recebido ou ainda quanto à 

faculdade de o cliente ou o usuário optar por 

pagamentos em espécie, salvo as exceções previstas 

na legislação ou na regulamentação específica. 

15) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.747, DE 
29.08.2019 
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Esta Resolução, publicada pelo Banco Central do 

Brasil (BCB) no Diário Oficial da União de 2 de 

setembro de 2019, foi editada com vistas a 

estabelecer critérios para reconhecimento e 

mensuração contábeis de ativos não financeiros 

mantidos para venda pelas instituições financeiras e 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil, desde que não sejam 

administradoras de consórcio ou instituições de 

pagamento, regidas por regulamentação específica 

emanada pela Autarquia. 

16) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.748, DE 
29.08.2019 

 

Publicada no Diário Oficial da União pelo Banco 

Central (BCB), em 2 de setembro de 2019, a 

Resolução CMN nº 4.748 dispõe sobre os critérios 

para a mensuração do valor justo de elementos 

patrimoniais e de resultado por instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil (BCB). 

Em breve síntese, segundo se infere do teor da 

resolução, com exceção das administradoras de 

consórcio e às instituições de pagamento, as 

instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 

devem observar prospectivamente o Pronunciamento 

Técnico CPC 46 - Mensuração do Valor Justo (CPC 

46), aprovado pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC) em 7 de dezembro de 2012, na 

mensuração de elementos patrimoniais e de 

resultado, nas situações em que a mensuração pelo 

valor justo de tais elementos esteja prevista em 

regulamentação específica. 

17) RESOLUÇÃO CMN 4.749, DE 
29.08.2019  
 

Em 2 de setembro de 2019, foi publicada, pelo Banco 

Central do Brasil (BCB), no Diário Oficial da União a 

Resolução CMN nº 4.749 com vistas a alterar a 

Resolução nº 4.733/2019, que dispõe sobre as 

condições de emissão de Letra Financeira por parte 

das instituições financeiras que especifica.  
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18) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.750, DE 
29.08.2019  
 

A Resolução em causa, tornada pública pelo 

Presidente do Colegiado, Roberto de Oliveira 

Campos Neto, ao veiculá-la no Diário Oficial da União 

de 2 de setembro de 2019, presta-se a alterar a 

Resolução nº 1.655/89, e a Resolução nº 1.120/86, 

para incluir a atividade de empréstimo de títulos e 

valores mobiliários no objeto social das sociedades 

corretoras de títulos e valores mobiliários e das 

sociedades distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários.  

Exposição de motivos: “A administração das garantias 

oferecidas pelos os clientes das sociedades 

corretoras e distribuidoras de cada operação 

contratada no âmbito de câmaras ou prestadores de 

serviços de compensação e de liquidação, é um 

desafio para os clientes de varejo, dificultando a sua 

participação no mercado.  

Por esse motivo, a possibilidade de a própria 

sociedade corretora ou distribuidora providenciar a 

oferta de garantia nas operações contratadas pelos 

seus clientes simplificaria os processos operacionais 

e reduziria barreiras de participação desses clientes 

no mercado, em especial considerando que a garantia 

deve ser atendida pelo oferecimento de ativos 

específicos. 

[...] deveria ser facultado às sociedades corretoras e 

distribuidoras emprestar títulos e valores mobiliários 

integrantes das respectivas carteiras aos seus 

clientes, exclusivamente para oferta de garantia em 

operação contratada no âmbito de câmaras ou 

prestadores de serviços de compensação e de 

liquidação. Registre-se que as sociedades corretoras 

e distribuidoras deverão atender aos requisitos 

prudenciais decorrentes dessa atividade, conforme 

estabelecido pela regulamentação em vigor.” 

19) ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU 
Nº 57, DE 29.08.2019 
 

Esta Orientação Normativa, expedida pelo Advogado-

Geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, 

em 29 de agosto de 2019, reforça o entendimento 
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pretérito no sentido de que o “exercício de atividades 

privadas relacionadas às soluções alternativas de 

disputas e conflitos (arbitragem, mediação, 

conciliação e negociação) e o exercício de atividades 

privadas relacionadas à compliance são 

incompatíveis com o exercício dos cargos das 

carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União, da 

Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral 

do Banco Central”.  

A esse respeito, assegura-se o prazo improrrogável 

de 60 dias para a desincompatibilização e cessação 

definitiva do exercício das atividades incompatíveis 

aos advogados da União, procuradores da Fazenda 

Nacional, procuradores federais, procuradores do 

Banco Central do Brasil e integrantes dos quadros 

suplementares em extinção que, na data da 

publicação da Orientação Normativa, incorram em 

hipótese de incompatibilidade.  

20) INSTRUÇÃO CVM Nº 614, DE 
03.09.2019 
 

Trata-se de modificação pontual na norma de voto a 

distância, que amplia a possibilidade de uso do voto 

a distância pelos acionistas titulares de ações com 

direito a voto. Instrução nº CVM 614. 

21) OPERAÇÕES REALIZADAS COM 
CRIPTOATIVOS DEVEM SER 

PRESTADAS À RECEITA FEDERAL A 
PARTIR DE SETEMBRO 

A Receita Federal comunica a todos os interessados 

que a primeira entrega das informações com 

criptoativos, relativas às operações realizadas em 

agosto, deve ser efetuada até 30 de setembro. 

A Instrução Normativa, os leiautes e o manual de 

preenchimento podem ser encontrados aqui. 
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22) AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CVM 
SOBRE AQUISIÇÕES DE 
DEBÊNTURES PELAS COMPANHIAS 
EMISSORAS 
 

A CVM colocou em audiência pública, na data de 

04.09.2019, minuta de Instrução que regulamenta 

aquisições de debêntures pelas companhias 

emissoras, conforme prevê o art. 55 da Lei nº. 

6.404/76. 

O Edital da audiência pública pode ser encontrado 

neste link, lembrando que as manifestações devem 

ser encaminhadas até 04.10.2019 para o seguinte e-

mail: audpublicaSDM0619@cvm.gov.br.  

23) ANBIMA DIVULGA SUAS 
PROPOSTAS PARA A AUDIÊNCIA DA 
CVM SOBRE AGENTES 
AUTÔNOMOS 
 

Em 04.09.2019, a Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(ANBIMA), divulgou suas propostas em resposta à 

audiência pública da CVM sobre a modernização da 

atividade dos agentes autônomos de investimento e 

sobre o aprimoramento da atividade de distribuição. 

Em síntese, as sugestões abordam a multipreposição 

dos agentes, a observância do processo de suitability, 

a análise de perfil do investidor, a revisão da 

regulação dos consultores de valores mobiliários, 

transparência na remuneração, e portabilidade de 

investimentos. 

Veja a íntegra do ofício enviado à CVM neste link. 

 

24) CIRCULAR BACEN Nº. 3.959, DE 
04.09.2019 
 

Em 06.09.2019, foi publicada no D.O.U. a Circular 

BACEN nº. 3.959, de 04.09.2019, a qual estabelece 

os procedimentos para elaboração e divulgação de 

demonstrações financeiras pelas instituições 
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financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil, visando uma 

maior transparência no tratamento da matéria. 

A Circular entra em vigor em 1º de janeiro de 2020. 

 

25) CIRCULAR BACEN Nº 3.960, DE 
4 DE SETEMBRO DE 2019 
 

Em 06.09.2019, foi publicada no D.O.U. a Circular 

BACEN nº. 3.960, de 04.09.2019, que altera a Circular 

nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, a qual, por sua 

vez, regulamenta, no âmbito do Banco Central do 

Brasil, as disposições sobre o capital estrangeiro no 

País e sobre o capital brasileiro no exterior. 

A Circular entra em vigor em 21 de outubro de 2019. 

26) DECRETO Nº 10.007, DE 
05.09.2019 
 

Publicado pela Presidência da República no Diário 

Oficial da União na data de 6 de setembro de 2019, o 

Decreto nº 10.007 dispõe sobre a qualificação da 

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e 

Garantias S.A. (ABGF) no âmbito do Programa de 

Parcerias de Investimentos da Presidência da 

República e sobre a sua inclusão no Programa 

Nacional de Desestatização.    

27) COMUNICADO BACEN Nº 
34.148, DE 05.09.2019  
 

Em 6 de setembro de 2019, foi divulgado, pelo Banco 

Central do Brasil (BCB), Comunicado do Grupo de 

Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o 

Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), que, 

assinado pelo Secretário-Executivo, Alberto Felinto 

da Cruz Júnior, substitui o Comunicado BACEN nº 

33.570/2019. 

Do inteiro teor do ato, consta que o Grupo, “em 

reunião plenária ocorrida em junho de 2019, aprovou 

e publicou comunicados que relacionam países e 

jurisdições com deficiências estratégicas na 
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prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao 

financiamento do terrorismo.”  

A esse propósito, uma vez traduzidos para o 

vernáculo, os comunicados foram divulgados pela 

Unidade de Inteligência Financeira (UIF), antigo 

Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(Coaf), aqui e aqui.  

28) MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES - RESOLUÇÃO CSNU 
2484  
 

O Ministério das Relações Exteriores, por meio da 

Divisão de Atos Internacionais da Secretaria-Geral 

das Relações Exteriores, tornou pública a adoção 

pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, em 

sua 8607ª Sessão, realizada em 29 de agosto de 

2019, da Resolução nº 2484/2019, em cujos termos o 

órgão das Nações Unidas decide, em breve síntese, 

permanecer ocupando-se ativamente da situação do 

Mali, recordando todas as suas resoluções, 

declarações presidenciais e declarações à imprensa 

anteriores, forte no compromisso com a soberania, a 

unidade e a integridade territorial do Mali.  

29) PORTARIA PGFN Nº 1.881, DE 
12.09.2019 
 

Em 13.09.2019, foi publicada no D.O.U. a Portaria 

PGFN nº. 1.881, de 12.09.2019, que delegou 

competência ao Presidente do BNDES para, na 

qualidade de gestor do Fundo Nacional de 

Desestatização, alienar a participação acionária da 

União na Agência Brasileira Gestora de Fundos 

Garantidores e Garantias (ABGF). Assim o fez, 

conforme aprovado pelo Conselho do Programa de 

Parcerias de Investimentos da Presidência da 

República e conforme a Lei nº. 13.334/2016 e Decreto 

nº. 2.594/1998. 

30) DECRETO Nº 10.016, DE 
17.09.2019 
 

A Presidência da República editou, na data de 17 de 

setembro de 2019, o Decreto nº 10.016, por meio do 
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qual dispõe, trazendo uma série de inovações, sobre 

o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de 

Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e 

de Capitalização (CRSNSP). 

Regras de indicação e designação dos Conselheiros 

titulares e suplentes para a compor o CRSNSP, limite 

de mandato e reconduções, com enunciação de 

requisitos específicos (capacidade técnica e notório 

conhecimento nas matérias de competência do 

Conselho), ausências, impedimentos e períodos de 

vacância. 

Torna imperativa a adoção, pela SUSEP e pelo 

CRSNSP, de iniciativas que facilitem o intercâmbio de 

informações cadastrais e gerenciais dos processos 

administrativos e que integrem os seus sistemas 

eletrônicos. 

Regula a constância das reuniões ordinárias do 

CRSNSP nos dias e horários estabelecidos pelo seu 

Presidente, a antecedência mínima de divulgação da 

pauta no sítio eletrônico do CRSNSP e no Diário 

Oficial da União, com indicação da data, do horário e 

do local da sessão de julgamento, a suspensão da 

sessão ante a impossibilidade de conclusão do 

julgamento de todos os feitos e o seu reinício no dia 

útil subsequente independentemente de nova 

convocação e publicação, o adiamento da sessão de 

julgamento. 

Admite-se o julgamento de processos em sessão 

presencial, virtual ou por meio de videoconferência, 

delegando a ato do Ministro de Estado da Economia 

a atribuição de dispor sobre os procedimentos 

pertinentes a cada tipo de sessão, com preservação, 

em qualquer modalidade, dos princípios da 

publicidade, do contraditório e do devido processo 

legal. 

31) RESOLUÇÃO IBA Nº 005, DE 
18.08.2019 
 

Em 18.08.2019, foi publicada, a Resolução IBA nº. 

005/2019, que dispõe sobre a atualização do 

Pronunciamento Atuarial CPA 002, que se destina a 

divulgar os procedimentos específicos sobre a 

auditoria atuarial independente das sociedades 

supervisionadas pela SUSEP. 
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32) DECRETO Nº 10.025, DE 
20.09.2019 
 

Em 23.09.2019, foi publicado no D.O.U. o Decreto nº. 

10.025, de 20.09.2019.  

O documento dispõe sobre a arbitragem para dirimir 

litígios que envolvam a administração pública federal 

nos setores portuário e de transporte rodoviário, 

ferroviário, aquaviário e aeroportuário. 

Ademais, regulamenta o inciso XVI do caput do art. 

35 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, o § 1º do 

art. 62 da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, e o § 

5º do art. 31 da Lei nº 13.448, de 5 de junho de 2017. 

O Decreto entrou em vigor na data da sua publicação. 

33) LEI Nº 13.874, DE 20.09.2019 
 

Em 20.09.2019, foi publicada no D.O.U. a Lei nº. 

13.874, de 20.09.2019, que institui a Declaração de 

Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo 

normas de proteção à livre iniciativa e ao livre 

exercício de atividade econômica e disposições sobre 

a atuação do Estado como agente normativo e 

regulador. 

Também conhecida como ”Lei da Liberdade 

Econômica”, a referida Lei resulta da Medida 

Provisória 881/19 e foi editada à luz do inciso IV do 

caput do art. 1º, do parágrafo único do art. 170 e do 

caput do art. 174 da Constituição Federal. 

A lei, que tem como objetivo assegurar o livre 

exercício da atividade econômica de forma 

desburocratizada, traz como principais novidades: 

i. A desnecessidade de alvará de funcionamento para 

as atividades definidas como de “baixo risco” – o que 

não abrangerá questões ambientais; 

ii. Extingue o e-Social, que unificava o envio dos 

dados de trabalhadores e empregadores, pois será 

substituído por sistema digitalizado mais simples, com 

informações previdenciárias e trabalhistas; 

iii. Modifica as regras de registro de ponto de entrada 

e saída no trabalho, que passará a ser mandatório 

apenas para empresas com mais de 20 funcionários 

– salvo as exceções estabelecidas; 
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iv. Determina a emissão de novas Carteiras de 

Trabalho, preferencialmente eletrônicas, sendo o CPF 

a identificação única do empregado e estabelece 

prazos para que o empregador faça as devidas 

anotações e para acesso às informações inseridas 

v. Determina que documentos públicos digitalizados 

terão o mesmo valor jurídico e probatório do 

documento original; 

vi. Cria a figura do abuso regulatório, por parte do 

Poder Público, com ações que poderiam prejudicar a 

exploração da atividade econômica e a livre 

concorrência; 

vii. Restringe a aplicação do instituto da 

desconsideração da personalidade jurídica; 

viii. Garante a livre definição da interpretação de 

acordo entre as partes, ainda que diversas da 

interpretação legal; 

ix. Comitê do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais da Receita Federal (Carf) e da Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN) poderão editar 

súmulas vinculando seus atos normativos; 

x. Cria normas de registro, elaboração de 

regulamentos e pedidos de insolvência de fundos de 

investimentos; e 

xi. Extingue o Fundo Soberano. 

De acordo com o Despacho do Presidente da 

República de nº. 438 de 20.09.2019, foram realizados 

quatro vetos ao projeto. 

Em especial no que se refere aos aspectos 

trabalhistas, em síntese, destaca-se a preferência 

pela emissão das Carteiras de Trabalho e Previdência 

Social – CTPS – em meio digital, a qual terá como 

identificação única do empregado o número de seu 

CPF, além da prorrogação do prazo conferido aos 

empregadores para as anotações dos dados de 

admissão, remuneração e condições especiais de 

trabalho (se houver), que passou de 48 (quarenta e 

oito horas) para 5 (cinco) dias úteis.  

No mais, a nova legislação também ampliou o número 

mínimo de empregados por estabelecimento para que 

seja obrigatório o controle de suas respectivas 

jornadas de trabalho (ex.: ponto eletrônico), passando 

de 10 (dez) para 20 (vinte) trabalhadores, o que, 

naturalmente, não exime o pagamento de eventuais 
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horas extras aos empregados elegíveis. Ainda em 

relação ao tema “jornada de trabalho”, a nova 

legislação tornou possível a utilização de registro de 

ponto por exceção à jornada regular, mediante acordo 

individual escrito, convenção coletiva ou acordo 

coletivo de trabalho, apesar de o tema ainda ser 

controvertido no âmbito dos Tribunais do Trabalho. 

Trata-se, como se nota, de norma que tem o potencial 

de efetivamente tornar mais amigável o ambiente de 

negócios brasileiro.  

34) LEI Nº 13.876, DE 20.09.2019 
 

Em 23.09.2019, foi publicada no D.O.U. a Lei nº. 

13.876, de 20.09.2019, que dispõe sobre honorários 

periciais em ações em que o INSS figure como parte 

e altera: (i) a Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; (ii) a Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966; (iii) e 

a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

A Lei incluiu o parágrafo §3º-A no artigo 832 da CLT, 

para disciplinar a discriminação da natureza jurídica 

das parcelas constantes em condenações ou em 

acordos judiciais. O novo dispositivo prevê que, salvo 

na hipótese de ação que se limite, expressamente, ao 

reconhecimento de verbas de natureza 

exclusivamente indenizatória, não poderá ser 

atribuído às verbas de natureza salarial base de 

cálculo inferior ao salário mínimo, para as 

competências que integram o vínculo empregatício 

reconhecido em decisão cognitiva ou homologatória, 

ou à diferença entre a remuneração reconhecida 

como devia na decisão cognitiva ou homologatória e 

a efetivamente paga pelo empregador, respeitando-

se, para cada competência, o valor do salário-mínimo. 

Tal premissa, ao restringir a liberdade das partes na 

discriminação das verbas objeto de composição, 

poderá criará entraves para a celebração de acordos 

judiciais, uma vez que agora os juízes provavelmente 

passarão a exigir uma parcela maior de verbas de 

natureza salarial, o que naturalmente diminuirá o 

montante líquido a ser recebido empregado e 

aumentará o valor bruto que será pago pelo 

empregador. 

A Lei entra em vigor, quanto à alteração na Lei nº 

5.010/1966, a partir do dia 1º de janeiro de 2020; e, 

Comentado [SLA1]: Comentário do Juliano. 

Comentado [SLA2]: Comentário do Juliano. 



 22  
 

 

INFORMATIVO SETEMBRO 19 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     
 

quanto aos demais dispositivos, na data de sua 

publicação. 

35) PORTARIA CONJUNTA 
CGU/AGU Nº 04, DE 23.09.2019 
 

Esta Portaria Conjunta CGU/AGU, que define os 

procedimentos para negociação, celebração e 

acompanhamento dos acordos de leniência de que 

trata a Lei nº 12.846/2013, no âmbito da 

Controladoria-Geral da União (CGU) e dispõe sobre a 

participação da Advocacia-Geral da União (AGU), foi 

republicada no Diário Oficial da União de 3 de outubro 

de 2019, por conter incorreção na redação original, 

baixada em 9 de agosto.  

Na nova redação conferida ao texto, o segundo inciso 

IV, e os incisos V e VI do art. 6º, dedicado à 

delimitação da competência atribuída à Diretoria de 

Acordos de Leniência (DAL) da secretaria de 

Combate à Corrupção (SCC) da Controladoria Geral 

da União (CGU), tornaram-se, respectivamente, os 

incisos V, VI e VII. Sob outro prisma, no bojo das 

retificações, a referência, estampada no caput do art. 

14, ao “acompanhamento de que trata o § 1º do art. 

12” foi substituída pela menção ao “acompanhamento 

de que trata o inciso VII do art. 6º”. Com efeito, o art. 

12 da Portaria contém apenas um parágrafo único. 

36) CIRCULAR BACEN Nº 3.962, DE 
24 DE SETEMBRO DE 2019 
 

Em 26.09.2019, foi publicada no D.O.U. a Circular 

BACEN nº. 3.962, de 24.09.2019, que dispõe sobre: 

(i) os procedimentos aplicáveis aos processos de 

autorização para funcionamento; (ii) o cancelamento 

da autorização para funcionamento; (iii) a autorização 

para alteração de controle societário; e (iv) a 

reorganização societária das Sociedades de Crédito 

ao Microempreendedor e da Empresa de Pequeno 

Porte. 

O documento, que também revogou a Circular nº 

3.182, de 2003, e alterou o art. 34, III, IV e V, da 

Circular nº 3.885, de 26 de março de 2018, entrou em 

vigor na data da sua publicação. 
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37) CIRCULAR BACEN Nº 3.963, DE 
24 DE SETEMBRO DE 2019 
 

Em 26.09.2019, foi publicada no D.O.U. a Circular 

BACEN nº. 3.963, de 24.09.2019, que disciplina o 

depósito de Letras Financeiras em entidade 

autorizada, pelo Banco Central do Brasil, a exercer a 

atividade de depósito centralizado de ativos 

financeiros. 

38) CIRCULAR BACEN Nº 3.964, DE 
25.09.2019 
 

Publicada no Diário Oficial da União de 26 de 

setembro de 2019 pelo Diretor de Regulação do 

Banco Central do Brasil (BCB), Otávio Ribeiro 

Damaso, a Circular BACEN em causa presta-se a 

dispor sobre a remessa eletrônica de demonstrações 

financeiras de publicação obrigatória para fins de 

constituição da Central de Demonstrações 

Financeiras do Sistema Financeiro Nacional. 

39) DECRETO Nº 10.029, DE 
26.09.2019 
 

Em 27.09.2019, foi publicado no D.O.U. o Decreto nº. 

10.029, de 20.09.2019, que autoriza o Banco Central 

do Brasil a reconhecer como de interesse do Governo 

brasileiro a instalação, no Brasil, de novas agências 

de instituições financeiras domiciliadas no exterior e o 

aumento do percentual de participação, no capital de 

instituições financeiras com sede no País, de pessoas 

físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no 

exterior. 

Trata-se de medida de desburocratização e 

liberalização relevante do Sistema Financeiro 

Nacional. 

40) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.751, DE 
26.09.2019 
 

Em 30.09.2019, foi publicada, a Resolução CMN nº. 

4.751, de 26.09.2019, que dispõe sobre a liquidação 
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antecipada das debêntures de infraestrutura de que 

trata o art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 junho de 2011. 

A Resolução estabelece os requisitos necessários 

para a ocorrência da liquidação antecipada, a critério 

exclusivo da emissora, das debêntures previstas no 

caput e no § 1º-A do art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de 

junho de 2011 e elenca uma exceção que permite a 

desconsideração de dois desses requisitos. 

O documento aborda, ademais, que a liquidação 

antecipada deverá ser realizada por meio do resgate 

antecipado total das debêntures da mesma série, não 

sendo admitido o resgate antecipado parcial. E 

ressalta que o disposto na Resolução se aplica 

somente às debêntures emitidas após a sua 

publicação. 

41) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.752, DE 
26.09.2019 
 

Em 30.09.2019, foi publicada, a Resolução CMN nº. 

4.752, de 26.09.2019, que altera os § 2º e § 3º do 

artigo 15 e inclui os incisos I e II no § 1º do artigo 16, 

todos da Resolução nº 4.658, de 26 de abril de 2018. 

Esta, dispõe sobre a política de segurança cibernética 

e sobre os requisitos para a contratação de serviços 

de processamento e armazenamento de dados e de 

computação em nuvem a serem observados pelas 

instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

42) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.753, DE 
26.09.2019 
 

Em 30.09.2019, foi publicada, a Resolução CMN nº. 

4.753, de 26.09.2019, que estabelece os requisitos a 

serem observados pelas instituições financeiras na 

abertura, na manutenção e no encerramento de conta 

de depósitos (também denominada conta-corrente, 

salário ou poupança). 

Em breve resumo, a Resolução se alinha à tendência 

de digitalização e de flexibilização das relações com 

consumidores. O documento, por exemplo, possibilita 

que as instituições mantenham canais alternativos 

para abertura e encerramento de contas e simplifica 

regras que definem os documentos e procedimentos 
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a serem adotados para verificar e legitimar a 

identidade de titulares ou representantes. 

43) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.754, DE 
26.09.2019 
 

Em 30.09.2019, foi publicada, a Resolução CMN nº. 

4.757, de 26.09.2019, que adiciona o § 4º e seus 

incisos I a IV, à redação do art. 11, da Resolução nº 

4.676, de 31 de julho de 2018. Esta, por sua vez, 

dispõe sobre as condições gerais e os critérios para 

contratação de financiamento imobiliário pelas 

instituições financeiras e demais instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 

e disciplina o direcionamento dos recursos captados 

em depósitos de poupança. 

44) DELIBERAÇÃO CVM Nº 829, DE 
27.09.2019 
 

Em 27 de setembro de 2019, o Presidente da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Marcelo 

Barbosa, tornou público que o Colegiado, em reunião 

realizada em 27 de setembro de 2019, editou a 

Deliberação CVM nº 829, que orienta as companhias 

abertas sobre as publicações obrigatórias no sítio 

eletrônico da Autarquia e da entidade administradora, 

ordenadas na Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), tendo em 

conta a nova redação dada ao art. 289 pela Medida 

Provisória nº 892/2019. 

Uma vez que a MP nº 892 prevê que suas disposições 

somente produzem efeitos para as companhias 

abertas após a publicação de ato regulamentar pela 

CVM, a Autarquia entendeu ser do interesse geral dos 

participantes do mercado de capitais a edição da 

Deliberação ainda antes da conversão em Lei da 

referida Medida Provisória. 

A Deliberação CVM nº 829 estabelece que as 

publicações previstas na Lei das S.A. e nas 

regulamentações editadas pela CVM serão realizadas 

no sistema disponibilizado pela CVM às companhias 

abertas para a divulgação de informações no site da 

Autarquia e da entidade administradora de mercado 

organizado (Sistema Empresas.NET), sendo 

considerados publicados na data de sua divulgação. 
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A CVM dispensou, nos termos do § 3º do art. 289, a 

necessidade de certificação digital dos documentos 

publicados pelas companhias abertas no aludido 

sistema, bem como nas divulgações realizadas pelas 

companhias em seus sites. 

A bem de ver, a nova redação do art. 289 da Lei das 

S.A. prevê a certificação digital submetida a controles 

de acesso lógico (fornecimento de login e senha ao 

diretor de relações com investidores indicado pela 

companhia), sem assinatura digital das pessoas 

responsáveis por produzi-los, como meio hábil a 

verificar que as informações publicadas mediante o 

Sistema Empresas provêm da companhia. 

Referidas informações ficam disponíveis para 

consulta pelos investidores e pelo público em geral de 

forma permanente. O dever da companhia aberta de 

divulgar em sua página na rede mundial de 

computadores os documentos cuja publicação é 

ordenada pela Lei das S.A. não se confunde com a 

própria publicação que será realizada nas páginas da 

CVM na Internet e da entidade administradora de 

mercado organizado. 

No caso dos arts. 151 e 258 da Lei das S.A., 

envolvendo a publicação de renúncia de 

administrador e do edital de oferta pública de 

aquisição de controle, o pedido de publicação deve 

ser enviado com cópia à Superintendência de 

Relações com Empresas (SEP), que fará a 

publicação de forma subsidiária quando necessário. 

Demais disso, a Deliberação CVM nº 829 indica que 

a nova forma realização das publicações não afeta as 

obrigações de entrega das informações previstas na 

Instrução CVM nº 480, nos prazos estipulados, 

tampouco as obrigações de arquivamento de 

documentos no registro do comércio pelas 

companhias abertas previstas na Lei das S.A. 

Concluídos os trâmites de discussão e deliberação no 

Congresso Nacional sobre a MP nº 892 e de sanção 

ou promulgação, conforme o caso, a CVM poderá, 

caso necessário, editar ato adicional a respeito do 

tema. Caso a MP nº 892 não seja convertida em Lei, 

a Deliberação CVM nº 829 será revogada pela CVM.” 

A Deliberação entra em vigor na data da sua 

publicação, produzindo, no entanto, seus efeitos 

somente a partir de 14 de outubro de 2019. 
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45) CVM LANÇA CANAL PARA 
RECEBER E DEBATER SOBRE 
INOVAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Em 28.08.2019, a CVM divulgou novo canal para que 

participantes do mercado de capitais, acadêmicos e 

potenciais fornecedores de soluções ou serviços 

possam apresentar e discutir trabalhos, estudos e 

aplicações inovadoras com a CVM. 

Trata-se da denominada Ponte de Inovação, que 

pretende aproximar a CVM do público, no que diz 

respeito aos temas de interesse comum, quais sejam: 

criptoativos, sandbox, blockchain, robô advisor e 

inteligência artificial. 

Ainda de acordo com o site, as demandas devem ser 

enviadas ao e-mail inovacao@cvm.gov.br, indicando, 

no assunto da mensagem, um dos cinco temas e 

podem ser encaminhados estudos, pesquisas, ideias 

e casos concretos de aplicação das novas 

tecnologias. 

Após análise pelo Grupo de Trabalho (GT) interno, os 

participantes receberão um retorno da e poderão ser 

chamados para reuniões junto à CVM. Há, ainda, a 

possibilidade de que membros do GT organizem 

audiências e convidem, por exemplo, outros 

servidores da CVM para estudar e debater a temática 

junto ao interessado. 

46) INSTRUÇÃO CVM Nº. 613, DE 
30.08.2019 
 

Em 02.09.2019, foi publicada no D.O.U. a Instrução 

CVM nº. 613, de 30.08.2019. Em suma, acrescentou-

se o parágrafo único ao art. 112 da Instrução CVM nº. 

607, de 17.06.2019, que dispõe sobre o rito dos 

procedimentos relativos à atuação sancionadora no 

âmbito da CVM.  

O parágrafo relaciona o valor máximo de pena e as 

infrações praticadas antes da entrada em vigor da Lei 

nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, que, em 

suma, permanecem sujeitas ao limite de pena 

pecuniária então vigente. A Instrução entrou em vigor 

na data da sua publicação. 
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