
 

                      

     

 

   

 

 

SEGUROS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA .................................................. 1 

1) RESOLUÇÃO CNSP N° 374, DE 28 DE AGOSTO DE 2019 (RETIFICAÇÃO) 

2) CIRCULAR SUSEP N° 592, DE 26 DE AGOSTO DE 2019 (RETIFICAÇÃO) 

3) EDITAIS DE CONSULTA PÚBLICA SUSEP Nºs 9, 10 e 11, DE 30.09.2019 

DIVERSOS ..................................................................................................................... 3 

1) LEI 13.886, DE 17 DE OUTUBRO DE 2019 

2) MEDIDA PROVISÓRIA N° 899, DE 16.10.2019 

3) DECRETO Nº 10.044, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019 

4) DECRETO Nº 10.045, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019 

5) DECRETO Nº 10.046, DE 09.10.2019 

INFORMATIVO OUTUBRO 2019 

         

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/


 

 

 

     

 

6) DECRETO Nº 10.047, DE 09.10.2019 

7) DECRETO Nº 10.060, DE 14.10.2019 

8) DECRETO Nº 10.066, DE 15.10.2019 

9) DECRETO Nº 10.067, DE 15.10.2019 

10) PORTARIA CGU/AGU N° 004, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 

11) PORTARIA CGU Nº 3.320, DE 09.10.2019 

12) RESOLUÇÃO CPPI N° 085, DE 10.10.2019 

13) INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI N° 67, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. 

14) RESOLUÇÃO CJF Nº 587, DE 30.09.2019 

15) ATO CONJUNTO TST / CSJT / CGJT Nº 1 DE 16/10/2019 

16) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.631 (9) 

17) RESOLUÇÃO Nº 22, DE 29 DE OUTUBRO DE 2019 

MERCADO FINANCEIRO, MERCADO DE CAPITAIS ...................................................... 10 

1) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 897, DE 01.10.2019 

http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/


 

 

 

     

 

2) MEDIDA PROVISÓRIA N° 900, DE 17.10.2019 

3) PORTARIA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA Nº 562, DE 14.10.2019 

4) CARTA CIRCULAR BACEN Nº 3.977, DE 30.09.2019 

5) CARTA CIRCULAR BACEN N° 3.980, DE 22.10.2019 

6) BANCO CENTRAL APROVA 4 GESTORES DE CRÉDITO PARA O CADASTRO POSITIVO. 

7) INSTRUÇÃO CVM N° 615, DE 02.10.2019. 

8) OFÍCIO CIRCULAR CVM/SMI 05/2019 

9) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 6/2019-CVM/SMI 

10) OFÍCIO CIRCULAR Nº 12/2019/CVM/SIN 

11) EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 7/2019 

TRIBUTÁRIO ............................................................................................................... 15 

1) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1.911, DE 11.10.2019 

SÓCIOS DO ESCRITÓRIO E RESPECTIVAS ÁREAS ......................................................... 16 

http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/
http://www.santosbevilaqua.com.br/


 1  
 

 

INFORMATIVO OUTUBRO 19 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

SEGUROS E PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR ABERTA  

 

1) RESOLUÇÃO CNSP N° 374, DE 28 
DE AGOSTO DE 2019 
(RETIFICAÇÃO) 

 

Retifica o art. 2° da Resolução CNSP n° 374, de 

28.08.2019, que dispõe sobre o Regimento Interno da 

SUSEP. O dispositivo passa a ter seguinte redação: 

“Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação, ficando revogadas a 

Resolução CNSP nº 346, de 02 de maio de 

2017, a Portaria Susep nº 7361, de 21 de maio 

de 2019 e a Portaria Susep nº 7371, de 29 de 

maio de 2019”. 

Na primeira publicação, o artigo mencionava apenas 

a revogação da Portaria SUSEP nº 7.371/ 2019. 

 

2) CIRCULAR SUSEP N° 592, DE 26 
DE AGOSTO DE 2019 
(RETIFICAÇÃO) 

 

Em 04.10.2019, foi republicada, no Diário Oficial da 

União (D.O.U), a Circular SUSEP n° 592/2019, que 

dispõe sobre a estruturação de planos de seguros 

com vigência reduzida e/ou com período intermitente.   

Retificou-se o art.13º da referida norma, transcrito 

abaixo: 

"Art. 13. Incluir o art. 9º-A na Circular SUSEP 

n.º 251, de 15 de abril de 2004, com a seguinte 

redação: 

‘Art. 9º- A. A emissão da apólice, do certificado 

ou do endosso será feita em até 15 (quinze) 

dias, a partir da data de aceitação da proposta.’ 

(NR)”. 

Na primeira publicação, mencionava-se a inclusão do 

artigo 9º, não do artigo 9º-A, na Circular SUSEP n.º 

251/2004. 
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Para acessar a Circular, clique aqui.  

 

3) EDITAIS DE CONSULTA PÚBLICA 
SUSEP Nºs 9, 10 e 11, DE 
30.09.2019 

 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros 

Privados - SUSEP colocou em consulta pública 

minuta de Resolução do Conselho Nacional de 

Seguros Privados – CNSP, minuta de Circular e 

minuta de Edital que estabelecem as regras 

aplicáveis à sandbox regulatória da SUSEP, a qual 

pode ser conceituada como um espaço destinado a 

aprovações especiais, por parte da SUSEP, de 

projetos inovadores que teriam menos chance de 

serem executados sem um tratamento regulatório 

específico.  

Tais propostas fazem parte de uma série de medidas 

do Governo que visam implementar um modelo de 

sandbox regulatório no Brasil, na área de seguros, no 

sistema financeiro e no mercado de capitais  

Trata-se de iniciativa muito positiva, especialmente 

porque, no caso dos seguros restringe os benefícios 

da sandbox a seguradoras, não tratando de iniciativas 

que possam ser promovidas, sem qualquer 

intervenção da SUSEP, pelas seguradoras 

incumbents, como atividades de regulação de sinistro 

e subscrição. 

A minuta. No setor de seguros, o foco está em 

produtos massificados de curto prazo, excluindo-se, 

dentre outros, os segmentos de vida, previdência, 

resseguros, grandes riscos e responsabilidade civil. 

Comentários e sugestões puderam ser encaminhados 

à Autarquia até o dia 31/10/2019. 
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DIVERSOS 

 

1) LEI 13.886, DE 17 DE OUTUBRO 
DE 2019 

 

Esta Lei altera as Leis nºs 7.560, de 19.12.1986, 

10.826, de 22.12.2003, 11.343, de 23.08.2006, 9.503, 

de 23.09.1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 8.745, 

de 9.12.1993, e 13.756, de 12.12.2018, e tem por 

finalidade acelerar a destinação de bens apreendidos 

ou sequestrados que tenham vinculação com o tráfico 

ilícito de drogas. 

A destinação desses bens ficará a cargo do Fundo 

Nacional Antidrogas (FUNAD), que será gerido pela 

Secretaria Nacional de Políticas sobre drogas 

(SENAD), do Ministério da Justiça e Segurança 

Pública.  

Ressalva-se a alteração do art.25 da Lei n°10.826, de 

22.12.2003. De acordo com a nova Lei, as armas de 

fogo que forem apreendidas, após a elaboração do 

laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não 

mais interessarem à persecução penal serão 

encaminhadas pelo juiz competente ao Comando do 

Exército, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, 

para destruição ou doação aos órgãos de segurança 

pública ou às Forças Armadas. 

 

2) MEDIDA PROVISÓRIA N° 899, DE 
16.10.2019 

 

A Medida Provisória estabelece  os requisitos e 

condições para que a União e os devedores, ou as 

partes adversas, realizem transação resolutiva de 

litígio.  

Dispõe, ainda, sobre a transação nas hipóteses de 

proposta individual ou por adesão na cobrança de 

dívida ativa, adesão nos demais casos de 

contencioso judicial ou administrativo tributário e 

adesão no contencioso administrativo tributário de 

baixo valor.  
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Trata-se de medida positiva, que visa e pode ter o 

efeito de reduzir o tamanho da atividade contenciosa 

judicial da União Federal. 

 

3) DECRETO Nº 10.044, DE 04 DE 
OUTUBRO DE 2019 

 

O Decreto n° 10.044 dispõe sobre a Câmara de 

Comércio Exterior, e tem por finalidade a formulação, 

a adoção, a implementação e a coordenação de 

políticas e de atividades relativas ao comércio exterior 

de bens e serviços, aos investimentos estrangeiros 

diretos, aos investimentos brasileiros no exterior e ao 

financiamento às exportações, com vistas a promover 

o aumento da produtividade da economia brasileira e 

da competitividade internacional do País. 

 

 

4) DECRETO Nº 10.045, DE 04 DE 
OUTUBRO DE 2019 

 

A Norma dispõe sobre a qualificação da Companhia 

de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

(Ceagesp) no âmbito do Programa de Parcerias de 

Investimentos da Presidência da República e sobre a 

sua inclusão no Programa Nacional de 

Desestatização. 

Ademais, estabelece o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como 

responsável pela execução e acompanhamento dos 

atos necessários à desestatização da Ceagesp.  

 

5) DECRETO Nº 10.046, DE 
09.10.2019 

 

Dispõe sobre a governança no compartilhamento de 

dados no âmbito da administração pública federal e 

institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê 

Central de Governança de Dados. 
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O Decreto estabelece as normas e as diretrizes para 

o compartilhamento de dados entre os órgãos e as 

entidades da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional e os demais Poderes da 

União. 

 

6) DECRETO Nº 10.047, DE 
09.10.2019 

 

Dispõe sobre a governança do Cadastro Nacional de 

Informações Sociais (Cnis) e institui o programa 

Observatório de Previdência e Informações, no 

âmbito do Cnis. 

Segundo o Decreto, o Observatório de Previdência e 

Informações possuirá os seguintes objetivos: (i) 

fomentar a produção acadêmica e científica de 

pesquisas e estudos sociais baseados nos dados 

constantes no Cnis; (ii) fortalecer o diálogo entre 

gestores públicos, comunidade acadêmica e demais 

atores envolvidos na promoção de políticas sociais; 

(iii) incentivar o intercâmbio de experiências e de 

conhecimentos entre órgãos e entidades públicas ou 

privadas envolvidos na promoção de políticas sociais; 

(iv) estimular a governança e a utilização de dados 

estatísticos do Cnis como subsídio à formulação e à 

avaliação de políticas sociais; (v) auxiliar os órgãos e 

entidades públicas relacionadas a políticas sociais no 

aperfeiçoamento de sua atuação; e (vi) auxiliar no 

aprimoramento dos instrumentos de identificação, de 

prevenção de irregularidades e de combate a fraudes. 

 

7) DECRETO Nº 10.060, DE 
14.10.2019 

 

Regulamenta a Lei nº 6.019/1974, que dispõe sobre o 

trabalho temporário. 

A Lei nº 6.019/1974 já havia sido consideravelmente 

alterada pela Lei 13.467/2017 (popularmente 

conhecida como “Reforme Trabalhista”), em especial 

no que tange à denominada “terceirização” (art. 4º -

A). 

O Decreto nº 10.060/2019 diferencia a prestação de 

serviços a terceiros do trabalho temporário, definindo 

este como o “[trabalho] prestado por pessoa física 
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contratada por uma empresa de trabalho temporário 

que a coloca à disposição de uma empresa tomadora 

de serviços ou cliente, para atender à necessidade de 

substituição transitória de pessoal permanente ou à 

demanda complementar de serviços”. 

 

8) DECRETO Nº 10.066, DE 
15.10.2019 

 

Dispõe sobre a qualificação da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos - ECT no âmbito do Programa 

de Parcerias de Investimentos da Presidência da 

República. 

 

9) DECRETO Nº 10.067, DE 
15.10.2019 

 

Dispõe sobre a qualificação da Telecomunicações 

Brasileiras S.A. - Telebrás no âmbito do Programa de 

Parcerias de Investimentos da Presidência da 

República. 

 

10) PORTARIA CGU/AGU N° 004, 
DE 23 DE SETEMBRO DE 2019  

 

Publicada em 03.10.2019, no Diário Oficial da União, 

a Portaria n° 004, de 23.09.2019, define os 

procedimentos para negociação, celebração e 

acompanhamento dos acordos de leniência de que 

trata a Lei nº 12.846, de 1º de agosto 2013, no âmbito 

da Controladoria-Geral da União e dispõe sobre a 

participação da Advocacia-Geral da União nesses 

casos.  

 

11) PORTARIA CGU Nº 3.320, DE 
09.10.2019 

 

Portaria da Controladoria-Geral da União Constitui a 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos 
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Sigilosos, à qual compete, dentre outras funções, (i) 

opinar sobre a informação produzida no âmbito da 

CGU para fins de adequação a tipologia legal de sigilo 

e procedimentos adequados de salvaguarda; (ii) 

assessorar a autoridade classificadora quanto à 

desclassificação, reclassificação ou reavaliação de 

informação classificada em qualquer grau de sigilo; 

(iii) subsidiar a elaboração do rol anual de 

informações desclassificadas e documentos 

classificados em cada grau de sigilo; (iv) orientar as 

unidades da CGU sobre os procedimentos 

necessários à classificação de informações, etc. 

 

12) RESOLUÇÃO CPPI N° 085, DE 
10.10.2019 

 

Publicado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa 

Civil da Presidência da República, em conjunto com o 

Ministro do Estado da Economia,  a Resolução tem o 

intuito de aprovar a celebração, pela União, de 

memorando de entendimentos com vistas a 

estabelecer diretrizes de assuntos relativos à 

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de 

São Paulo - CEAGESP, visando sua desestatização. 

Para acessar a Resolução, clique aqui.  

 

13) INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI 
N° 67, DE 30 DE SETEMBRO DE 
2019.  

 

Instrução Normativa editada pela Diretoria do 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e 

Integração altera dispositivos do Manual de Registro 

de Sociedade Anônima, aprovado pela Instrução 

Normativa DREI nº 38, de 02.03.2017. 

A norma entra em vigor na data da sua publicação e 

produz efeitos a partir de 14 de outubro de 2019. Para 

acessá-la, clique aqui.  
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14) RESOLUÇÃO CJF Nº 587, DE 
30.09.2019 

 

Nova norma do Conselho da Justiça Federal dispõe 

sobre a destinação de valores em procedimento 

penal, a título de reparação de danos a pessoas 

jurídicas de direito público, de perdimento de 

instrumentos, de produto ou de proveito de crime, de 

valores relacionados à lavagem de dinheiro, de 

valores não reclamados, de confisco em decorrência 

do tráfico de drogas e da exploração do trabalho 

escravo, ou de qualquer outra forma de perdimento ou 

de confisco, e de reparação de danos a pessoas 

naturais e jurídicas de direito privado, no âmbito da 

Justiça Federal. 

 

 

 

 

15) ATO CONJUNTO TST / CSJT / 
CGJT Nº 1 DE 16/10/2019 

 

Dispõe sobre o uso do seguro garantia judicial e 

fiança bancária em substituição a depósito recursal e 

para garantia da execução trabalhista. 

O ato traz os requisitos e condições que devem 

constar expressamente nas cláusulas da respectiva 

apólice para aceitação do seguro, e determina que, 

após admitido, o seguro garantia judicial só poderá 

ser substituído caso deixe de satisfazer os critérios 

estabelecidos no Ato Conjunto. 

Para conferir o inteiro teor do Ato, clique aqui. 

 

16) AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 3.631 
(9) 

 

O Supremo Tribunal Federal julgou procedente 

pedido formulado na Ação Direta de 
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Inconstitucionalidade nº 3.631 (9), que questionava o  

inciso XI do § 1º do artigo 15 da Lei estadual nº 

2.657/96, do Rio de Janeiro, segundo o qual na venda 

de salvados, incluem-se entre os contribuintes do 

ICMS a instituição financeira e a seguradora. 

Dentre outros fundamentos, a Confederação Nacional 

do Sistema Financeiro (Consif), autora da ação, 

sustentava que (i) a venda de salvados objetiva 

recuperar o prejuízo sofrido pelas seguradoras 

quando a indenização supera o dano causado; (ii) ao 

pagar a indenização, a seguradora recebe um bem 

sobre o qual já incidiu o ICMS; e (iii) o produto da 

venda de bens salvados não constituiria índice de 

capacidade econômica. Por todas essas razões, o 

dispositivo atacado violaria os artigos 5º, LIV, e 145, 

§ 1º da Constituição Federal. 

Acolhendo o pedido da Autora, o STF, por 

unanimidade, declarou a inconstitucionalidade da 

expressão "e a seguradora" presente no artigo em 

questão, nos termos do voto do Relator, Min. Marco 

Aurélio. 

 

 

17) RESOLUÇÃO Nº 22, DE 29 DE 
OUTUBRO DE 2019  

 

Norma editada pelo Comitê Municipal de Uso do 

Viário da Prefeitura de São Paulo regulamenta o 

credenciamento das Operadoras de Tecnologia de 

Micromobilidade – OTM, para exploração do serviço 

de compartilhamento de patinetes elétricas acionadas 

por meio de plataformas digitais 

Dentre as condições de credenciamento encontra-se 

a apresentação de cópia da apólice do seguro de 

responsabilidade civil contratado para cobrir 

eventuais danos aos usuários e causados a terceiros, 

inclusive ao patrimônio público, decorrentes do uso 

dos equipamentos de mobilidade individual. 

Além disso, as OTM’s deverão disponibilizar no 

aplicativo oferecido ao usuário as coberturas 

estipuladas na apólice do seguro contratado e demais 

esclarecimentos a respeito da sua responsabilidade 

civil. 
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MERCADO FINANCEIRO, 
MERCADO DE CAPITAIS 

 

1) MEDIDA PROVISÓRIA Nº 897, 
DE 01.10.2019 

 

A norma institui o Fundo de Aval Fraterno, que visa 

garantir, subsidiariamente, as operações de crédito 

realizadas por instituições financeiras com produtores 

rurais, incluídas as resultantes de consolidação de 

dívidas, e dispõe sobre o patrimônio de afetação de 

propriedades rurais, a Cédula Imobiliária Rural, a 

escrituração de títulos de crédito e a concessão de 

subvenção econômica para empresas cerealistas, e 

dá outras providências. 

 

 

2) MEDIDA PROVISÓRIA N° 900, 
DE 17.10.2019 

 

Autoriza a União, por intermédio do Ministério do Meio 

Ambiente, a contratar instituição financeira oficial, 

sem necessidade de licitação, para criar e gerir fundo 

privado. 

Esta MP tem como objetivo receber os recursos 

decorrentes da conversão de multa que trata o art. 72, 

§ 4°, da Lei 9605, de 12.02.1998, e a destiná-los para 

o custeio de serviços de preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade do meio ambiente.  

 

3) PORTARIA DO MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA Nº 562, DE 
14.10.2019 

 

Institui grupo de trabalho com o objetivo de promover 

estudos destinados à implantação de órgão ou 

entidade gestora única do Regime Próprio de 
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Previdência Social - RPPS dos servidores públicos 

civis da União. 

Os estudos contemplarão (i) a definição de estrutura 

e procedimentos necessários para que órgão ou 

entidade da Administração Pública federal realize o 

gerenciamento, a concessão, o pagamento e a 

manutenção dos benefícios de aposentadoria devidos 

aos servidores públicos civis da União e de pensão 

por morte aos seus dependentes; (ii) a definição de 

procedimentos para a compensação financeira entre 

o RPPS da União e os demais regimes de previdência 

social; e (iii) a definição de procedimentos para a 

avaliação pericial dos servidores públicos civis da 

União e de seus dependente 

Este mais um passo no caminho rumo à ampla 

reforma que o Governo Federal está promovendo no 

sistema de previdência social do país, a qual afeta 

não só o regime geral de previdência, mas também o 

RPPS aplicável aos servidores titulares de cargos 

efetivos da União. 

 

4) CARTA CIRCULAR BACEN Nº 
3.977, DE 30.09.2019 

 

A norma especifica e esclarece aspectos 

operacionais dos procedimentos estabelecidos na 

Circular nº 3.942, de 21 de maio de 2019, para a 

execução de medidas determinadas pela Lei nº 

13.810, de 8 de março de 2019, que dispõe sobre o 

cumprimento de sanções impostas por resoluções do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluída 

a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e 

jurídicas e de entidades, bem como a designação 

nacional de pessoas investigadas ou acusadas de 

terrorismo, seu financiamento ou atos 

correlacionados. 

 

5) CARTA CIRCULAR BACEN N° 
3.980, DE 22.10.2019 

 

Divulga procedimentos para que as instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a 
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funcionar pelo Banco Central do Brasil informem e 

mantenham atualizadas as referências de acesso ao 

catálogo e aos dados abertos de sua propriedade. 

 

Trata-se de mais uma medida no sentido de incentivar 

uma maior competição no âmbito do Sistema 

Financeiro Nacional. 

 

Para acessar a Carta n°3.980/2019, clique aqui.  

 

6) BANCO CENTRAL APROVA 4 
GESTORES DE CRÉDITO PARA O 
CADASTRO POSITIVO.  

 

Em 11.10.2019, foi publicada no Diário Oficial da 

União (D.O.U), a aprovação, pela diretoria do Banco 

Central (BC), do registro de quatro birôs de crédito 

que atuarão como gestores de bancos de dados 

(GBDs) do novo cadastro positivo.  

São eles: a Serasa, a Gestora de Inteligência de 

Crédito (Quod), a Boa Vista Serviços e a 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDLSPC Brasil). 

A expectativa do Banco Central é de que, com o 

cadastro positivo, a avaliação do risco de crédito seja 

aprimorada, com queda das taxas de juros cobradas 

dos bons pagadores e redução da inadimplência. 

Para acessar a notícia publicada no Jornal- O Estado 

de São Paulo, clique aqui.  

 

7) INSTRUÇÃO CVM N° 615, DE 
02.10.2019. 

 

A Instrução altera e revoga dispositivos das 

Instruções CVM 153, de 24.07.1991; 186, de 

17.03.1992; 227, de 23.12.1994; 279, de 14.05.1998; 

356, de 17.12.2001; 359, de 22.01.2002; 398, de 

28.10.2003; 399, de 21.11.2003; 462, de 26.11.2007; 

472, de 31.10.2008; 555, de 17.12.2014 e 578, de 

30.08.2016. 

Em suma, desobriga-se o registro dos regulamentos 

de fundos de investimentos em cartórios.  
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Ainda, segundo nota da CVM, a edição da Lei 

13.874/19, que trata da Liberdade Econômica, já 

havia definido que basta o registro dos regulamentos 

dos fundos de investimentos na CVM para garantir a 

sua publicidade e a oponibilidade de efeitos em 

relação a terceiros. 

 

8) OFÍCIO CIRCULAR CVM/SMI 
05/2019 

 

Ofício Circular da Superintendência de Relações com 

o Mercado e Intermediários da CVM orienta 

intermediários sobre práticas a serem adotados na 

realização de operações que gerem custos 

excessivos e inadequados ao perfil de seus clientes, 

de modo a atuarem com boa-fé, diligência e lealdade. 

Recomenda-se que os intermediários estabeleçam 

regras, procedimentos e controles internos para 

prevenir que os interesses dos clientes sejam 

prejudicados em razão de conflitos de interesses e 

identificar a imposição de custos excessivos. 

Busca-se prevenir a prática de churning, fraude 

baseada em giro excessivo da carteira de 

investimentos, controle sobre operações cursadas em 

nome do investidor e intenção de gerar receitas de 

corretagem e outras comissões. 

 

9) OFÍCIO-CIRCULAR Nº 6/2019-
CVM/SMI 

 

Ofício Circular publicado pela Superintendência de 

Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) da 

CVM determina que “nos termos do art. 32, inciso IV, 

da Instrução CVM 505, os intermediários devem 

informar a CVM sempre que verifiquem a ocorrência 

ou indícios de violação de legislação que incumba à 

Autarquia fiscalizar, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados da ocorrência ou da identificação 

do fato” 

As comunicações deverão ser feitas por meio do 

Protocolo Digital de documentos, disponível no site da 

CVM, aos cuidados da SMI. 
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10) OFÍCIO CIRCULAR Nº 
12/2019/CVM/SIN 

 

Ofício Circular publicado pela Superintendência de 

Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) da 

CVM sobre registro e atualização cadastral de 

regulamentos de fundos de investimento na Autarquia 

esclarece que os sistemas da Autarquia responsáveis 

pelo registro e atualizações cadastrais dos fundos de 

investimento encontram-se adaptados para deixar de 

exigir os dados do registro em cartório como condição 

para o registro ou atualização cadastral de 

regulamentos. 

De acordo com o documento, também estão 

dispensados de registro em cartório os atos que 

suportam e dão fundamento às diferentes versões 

dos regulamentos.  

Permanece sendo necessário que tais documentos e 

regulamentos sejam arquivados na CVM, mediante 

sua entrega, nos formatos admitidos, por meio do 

sistema eletrônico disponibilizado pela CVM para 

esse fim (CVMWeb). 

11) EDITAL DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA SDM Nº 7/2019 

 

A Comissão de Valores Mobiliários - CVM submeteu 

à audiência pública minuta de instrução que fixa 

escala reduzindo, em função do capital social, as 

porcentagens mínimas de participação acionária 

necessárias à propositura da ação derivada contra os 

administradores prevista no § 4º do art. 159 da Lei nº 

6.404, de 1976, e à propositura de ação de 

responsabilidade contra sociedade controladora 

prevista no § 1º, "a" do art. 246 da Lei nº 6.404, de 

1976, sem a prestação de caução, conforme previsão 

do art. 291 da Lei n° 6.404, de 1976.  

Sugestões e comentários devem ser realizados, por 

escrito, até o dia 9 de novembro de 2019 à 

Superintendência de Desenvolvimento de Mercado, 

preferencialmente pelo endereço eletrônico 

audpublicaSDM0719@cvm.gov.br ou para a Rua 

Sete de Setembro, 111, 23º andar, Rio de Janeiro - 

RJ, CEP 20050-901. 
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TRIBUTÁRIO 
 

1) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 
Nº 1.911, DE 11.10.2019 

 

Regulamenta a apuração, a cobrança, a fiscalização, 

a arrecadação e a administração da Contribuição para 

o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o 

PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação. 
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SÓCIOS DO ESCRITÓRIO E RESPECTIVAS ÁREAS

 

Daniela Matos 

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

 

João Marcelo dos Santos 

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

 

Juliano Nicolau de Castro 

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

 

Keila Manangão 

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