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Juiz nega penhora por receio de incorrer na lei de abuso de 

autoridade 

TJDF

O juiz de Direito substituto Carlos Fernando 

Fecchio dos Santos, de Brasília/DF, negou 

penhora via Bacenjud por vislumbrar 

possibilidade de incorrer na conduta típica do art. 

36 da lei de abuso de autoridade (13.869/19). 

O art. 36 da nova legislação prevê pena de 

detenção e multa para o ato de “decretar, em 

processo judicial, a indisponibilidade de ativos 

financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a 

satisfação da dívida da parte e, ante a 

demonstração, pela parte, da excessividade da 

medida, deixar de corrigi-la”. 

 

 

Participação de estrangeiros no Sistema Financeiro Nacional 

passa a depender apenas de aprovação do Banco Central 

Banco Central 

No dia 27.09, foi publicado o Decreto nº 10.029, 

autorizando o Banco Central do Brasil a 

reconhecer como de interesse do governo 

brasileiro a participação ou o aumento de 

participação estrangeira no capital de instituições 

financeiras com sede no país, bem como a 

abertura de filiais locais de instituições 

financeiras estrangeiras. Com o novo decreto, 

caberá apenas ao Banco Central manifestar-se 

sobre a participação estrangeira no Sistema 

Financeiro Nacional, sem a necessidade de 

encaminhamento ao presidente da República. 
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Publicada regulamentação da Medida Provisória 892/19, que 

trata sobre publicações obrigatórias de empresas 

 

CVM 

 

Em 30 de setembro de 2019, foram publicados os 

atos que regulamentam a nova Medida Provisória 

nº 892, de 05 de agosto de 2019, no que se refere 

as regras de publicação dos atos de sociedades: A 

Deliberação da Comissão de Valores Mobiliários 

nº 829, de 27 de setembro de 2019 determina que 

as publicações serão realizadas pelas companhias 

abertas no Sistema Empresas.NET, sendo 

dispensada a certificação digital. A Portaria nº 

529, de 26 de setembro de 2019, por sua vez, 

estabelece que as publicações serão realizadas 

pelas companhias fechadas na Central de 

Balanços do Sistema Público de Escrituração 

Digital (SPED), a qual contará com a certificação 

digital. 

 

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro regulamenta a concessão 

do diferimento do ICMS em operações de importação 

Legislação Federal

O Governador do Estado do Rio de Janeiro 

regulamentou as regras para diferimento do 

ICMS devido na importação, por meio do Decreto 

46.781/2019, publicado em 01.10.2019 no Diário 

Oficial. 
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Instituído Comitê de Súmulas da Administração Tributária 

Federal 

Ministério da Economia 

 

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) 

de 30/09/2019, a Portaria nº 531/2019, do 

Ministério da Economia, que institui o Comitê de 

Súmulas da Administração Tributária Federal 

(COSAT).  Entre as competências do COSAT 

estão a edição de enunciados de súmulas que 

deverão ser observados nos atos administrativos, 

normativos e decisórios do Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), da 

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e da Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veja este boletim e os anteriores em nosso site: 
www.vcadv.com.br 

http://www.vcadv.com.br/noticias.asp

