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ATUALIZAÇÕES FEDERAIS 

Registro do Comércio/CVM - Divulgadas normas e procedimentos para a 
organização e o funcionamento das corretoras de mercadorias  

A partir de 1º.07.2021, entrarão em vigor as novas regras estabelecidas pela 

Comissão de Valores Mobil iários (CVM), sobre normas e procedimentos para a 

organização e o funcionamento de corretoras de mercadorias que negociem ou 
registrem operações com valores mobiliários em bolsa de mercadorias e futuros. 

Para esse efeito, considera-se corretora de mercadorias a sociedade habilitada a 
negociar ou registrar operações com valores mobiliários em bolsa de mercadorias 

e futuros. 

Entre as disposições ora introduzidas destacamos as seguintes:  

a) registros: 

a.1) inscrição: a corretora de mercadorias, para funcionar, depende de prévio 
registro na CVM, nos termos do art. 11 da norma em referência, bem como:  

a.1.1) ser constituída sob a forma de sociedade anônima ou soc iedade limitada; 
a.1.2) indicar à CVM um diretor estatutário ou sócio -administrador tecnicamente 

qualificado, que fica responsável pelo cumprimento do disposto na referida 

norma; e 
a.1.3) adotar, em sua denominação, a expressão "corretora de mercadorias";  

a.2) outros registros: os seguintes atos relativos à corretora de mercadorias 
dependem de prévia aprovação da CVM, que sobre eles deve se manifestar no 

prazo de até 30 dias a contar da data do requerimento:  

a.2.1) transformação, fusão, incorporação e cisão ; 
a.2.2) investidura de administradores;  

a.2.3) investidura de conselheiros fiscais e membros de outros órgãos 
estatutários; 

a.2.4) alienação do controle societário; e  

a.2.5) a l iquidação da sociedade por deliberação dos sócios;  
 

b) sócio ou acionista:  considera-se sócio da bolsa de mercadorias e futuros, o 
associado ou acionista, conforme a forma jurídica de organização. A qualidade de 

sócio pode constituir condição para a autorização para operar, conforme dispuser 
o estatuto da bolsa de mercadorias e futuros; 

 

c) administração: somente podem ser administradores de corretora de 
mercadorias pessoas naturais, residentes no Brasil, que apresentem os seguintes 

documentos: 
c.1) requerimento da corretora que contenha a indicação do sócio administrador 

ou diretor estatutário; 

c.2) currículo sucinto, contendo informações pessoais (nome completo, 
nacionalidade, endereço residencial, eletrônico e para correspondência, telefones 

para contato, números de CPF e identidade), formação acadêmica e dados 
profissionais que evidenciem sua experiência no mercado de valores mobiliários, 

mercadorias e futuros; 
c.3) declarações informando sob as penas da Lei:  

c.3.1) que não está inabilitado para o exercício de cargo em instituições 

financeiras e demais entidades cujo funcionamento dependa da autorização da 
CVM ou 

do Banco Central do Brasil (Bacen), Superintendência de Seguros Privados 
(Susep) e Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc);  

c.3.2) que não foi condenado criminalmente, por decisão transitada em julgado,  
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ressalvada a hipótese de reabilitação;  

c.3.3) que não está incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do 
Bacen; 

c.3.4) que não foi, nos últimos 5 anos, administrador de entidade sujeita ao 
controle e fiscalização da CVM, do Bacen, da Susep ou da Previc, que tenha tido, 

nesse período, sua autorização cassada ou a que tenha sido aplicado regime de 

falência, concordata, intervenção, l iquidação extrajudicial ou submetida a regime 
de 

administração especial temporária;  
c.3.5) se foi condenado, nos ú ltimos 5 anos, por infração à legislação da CVM, do 

Bacen, da Susep e da Previc, explicitando a respectiva natureza; e  

c.3.6) que se compromete a notificar a CVM no caso de alteração de seus dados 
cadastrais. 

A CVM pode, a seu critério, exigir documentos e  informações adicionais julgados 
necessários para a autorização para o exercício do cargo de administrador de 

corretora de mercadorias e a comprovação da sua idoneidade e capacidade 
técnica; 

 

d) Demonstrações financeiras:  a corretora de mercadorias deve elaborar 
balancetes mensais e, no último dia dos meses de junho e dezembro de cada ano, 

demonstrações financeiras que devem ser auditadas por auditor independente 
registrado na CVM. A corretora de mercadorias está sujeita às normas sobre a 

elaboração e divulgação das demonstrações financeiras aplicáveis às sociedades 

corretoras de valores mobil iários, entre outras exigências;  
 

e) comunicações obrigatórias: os seguintes atos relativos à corretora de 
mercadorias devem ser comunicados, em 5 dias úteis, contados a partir da data 

da sua deliberação à CVM e à bolsa de mercadorias e futuros:  

e.1) transferência da sede; 
e.2) criação e encerramento das atividades de escritórios ou filiais;  

e.3) alteração do valor do capital social;  
e.4) alienação do título patrimonial ou das ações de emissão de bolsa de 

mercadorias e futuros, caso a qualidade de sócio constitua condição para o acesso 
à 

bolsa de mercadorias e futuros como membro ou participante; e  

e.5) qualquer alteração do estatuto ou contrato social.  

No mais, foi revogada a Instrução CVM nº 402/2004 , que dispunha sobre o 
assunto. 

 

(Instrução CVM nº 36/2021 - DOU de 27.05.2021) 
 

IR - Promulgada a Convenção entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo dos Emirados Árabes Unidos para Eliminar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão e a Elisão Fiscais  

O Decreto nº 10.705/2021 promulgou a Convenção entre o Governo da 
República Federativa do Brasil e o Governo dos Emirados Árabes Unidos para 

Eliminar a Dupla Tributação em Relação aos Tributos sobre a Renda e Prevenir a 
Evasão e a Elisão Fiscais e seu Protocolo, firmados em Brasíl ia, em 12.11.2018, 

anexos a norma em referência.  
São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos que possam resultar em 

revisão da referida Convenção e de seu Protocolo, e ajustes complementares que 
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acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos 

termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição.  

(Decreto nº 10.705/2021 - DOU 1 de 27.05.2021) 
 

Tributos e Contribuições Federais - PGFN dispõe sobre o encaminhamento 
de créditos para inscrição em dívida ativa da União  

A Portaria PGFN nº 6.155/2021 disciplina o encaminhamento de créditos 

constituídos em favor da União pelos órgãos públicos responsáveis, para fins de 
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) e posterior cobrança pela Procuradoria -

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), exceto em relação aos casos em que o 
procedimento de encaminhamento de créditos para inscrição em dívida ativa seja 

regulado por ato normativo específico expedido de forma conjunta com a PGFN, 

bem como os créditos de natureza tributária encaminhados pela Secretaria 
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).  

Entre as disposições ora introduzidas, destacamos as seguintes:  

a) prazo de envio: os créditos definitivamente constituídos em favor da União 
deverão ser encaminhados pelos órgãos públicos responsáveis à PGFN dentro de 

90 dias da data em que se tornarem ex igíveis, para fins de controle de legalidade 

e inscrição em DAU, nos termos do art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320/1964, e do 

art. 22 do Decreto-Lei nº 147/1967 . A contagem do prazo de 

encaminhamento observará o disposto no art.  3º da Portaria PGFN 

nº 33/2018 ; 
 

b) Sistema Inscreve Fácil: o envio dos créditos pelo órgão público responsável, 
para fins de inscrição em DAU, acompanhado do demonstrativo de débitos e da 

documentação pertinente, será realizado por intermédio do sistema Inscreve 
Fácil, disponível no Portal Único do Governo Federal  (Gov.br), ou mediante a 

integração de sistemas, via serviço de inscrição em dívida ativa. Será 
encaminhado arquivo em formato .PDF correspondente à cópia do processo de 

constituição do crédito, o qual será armazenado no sistema de Processo 

Administrativo Virtual (PAV) da PGFN. Vale ressaltar que, foi concedido prazo de 
um ano contado da publicação da referida norma para os órgãos públicos 

responsáveis se adaptarem ao uso do sistema Inscreve Fácil ou se integrarem aos 
sistemas da PGFN, via serviço de inscri ção em dívida ativa. Transcorrido o prazo, 

a PGFN não receberá solicitações de inscrição em dívida ativa encaminhadas de 

forma diversa, ficando autorizada a sua devolução à origem;  
 

c) dispensa: não será encaminhada solicitação de inscrição em DAU quando o 
valor consolidado de créditos da mesma natureza já definit ivamente constituídos  

em face do mesmo devedor for igual ou inferior a R$ 1.000,00, após incidência de 

atualização monetária, juros e multa de mora.  

No mais, foi alterada a Portaria PGFN nº 893/2017 , que dispõe sobre 
procedimentos para atestar a integridade e autenticidade de documentos e 

processos administrativos enviados em meio digital pelos Órgãos de Origem para 

inscrição de créditos públicos em dívida ativa, para estabelecer que:  
 

d) dispensa do certificado digital: o processo de digitalização, pelo órgão de 
origem, dos documentos físicos necessários à inscrição em DAU deverá ser 

realizado de forma a manter a integridade, a autenticidade e, quando necessário, 
a confidencialidade do documento digitalizado, por meio dos padrões de 

assinatura eletrônica definidos no Decreto nº 10.543/2020 , não sendo mais 
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exigido o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infra -Estrutura de 

Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil); 
 

e) transmissão de arquivos digitais pelo Inscreve Fácil ou mídia 
digital: os arquivos digitais de processos administrativos enviados pa ra inscrição 

em DAU deverão ser encaminhados às unidades descentralizadas competentes 

preferencialmente através do sistema Inscreve Fácil ou mediante encaminhamento 
de mídia digital por ofício, expedido pelo órgão de origem responsável, que 

poderá, alternativamente, indicar no ofício encaminhado o link de acesso externo 
ao respectivo sistema de controle processual, que permita obter os arquivos 

digitais relativos aos débitos a serem objeto de inscrição, com as garantias 

exigidas no presente ato normativo;  
 

f) disponibilização informações da DAU no Inscreve Fácil ou e-CAC: as 
informações acerca da efetivação da inscrição do débito em dívida ativa, bem 

como eventual alteração ou extinção desta, serão disponibilizadas aos órgãos de 
origem através do sistema Inscreve Fácil ou do sistema e-CAC - Órgãos Externos 

(antes eram disponibilizados somente no e-CAC). 

 

(Portaria PGFN nº 6.155/2021 - DOU de 26.05.2021) 

 

Cofins/PIS-Pasep - PGFN orienta sobre os procedimentos a serem 
adotados com base na decisão sobre a exclusão do ICMS da base de 

cálculo das contribuições 

Em razão da decisão dos Embargos Declaratórios opostos pela Fazenda Nacional 

no RE 574.706/PR, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovou o 

Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, por meio do Despacho nº 246/2021/PGFN-ME, 
com a finalidade orientar a Administração Tributária, em relação a todos os seus 

procedimentos, e sem prejuízo do fluxo previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB 

nº 1/2014 . 

Por esse ato, ficou definido que ante a "modulação de efeitos, que todos os 
procedimentos, rotinas e normativos relativos à cobrança do PIS e da 

COFINS a partir do dia 16 de março de 2017 sejam ajustados, em relação 
a todos os contribuintes, considerando a inconstitucionalidade da 

inclusão do ICMS destacado em notas fiscais na base de cálculo dos 

referidos tributos. 
 

14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita Federal 

passe a observar, quanto ao tema, o teor art.  19-A , III e § 1º da Lei 

nº 10.522/2002 , de maneira que  não mais sejam constituídos créditos 
tributários em contrariedade à referida determinação do Supremo 
Tribunal Federal, bem como que sejam adotadas as orientações da 

Suprema Corte para fins de revisão de ofício de lançamento e repetição 

de indébito no âmbito administrativo. 
 

15. Essa medida visa a reforçar o absoluto compromisso da Administração 

Tributária com a Constituição Federal e com o Estado Democrático de Direito 

e garante máxima efetividade ao comando da Suprema Corte, de sorte 
que, independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, a todo e 

qualquer contribuinte seja garantido o direito de reaver, na seara 
administrativa, valores que foram recolhidos indevidamente."  
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De acordo com o parecer, conclui -se que caberá à Administração Tributária 

Federal observar, em relação a todos os seus procedimentos:  
a) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do 

julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, "O ICMS não compõe a base de 
cálculo para incidência do PIS e da COFINS"; 

 

b) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem 
se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas 

protocoladas até (inclusive) 15.03.2017;  
 

c) o ICMS que não compõe a base de cálculo das contribuições do PIS e da 

COFINS é o destacado nas notas fiscais; 
 

d) não serão mais constituídos créditos tributários e os lançamentos de ofício 
serão revistos; 

 
e) em relação às questões sobre ação judicial:  

- empresas com ação judicial SEM trânsito em julgado: essas empresas se inserem 

na modulação dos efeitos retroativamente à 16.03.2017, devendo ser observado o 
Parecer SEI nº 7.698/2021/ME, ressalvadas as ações judiciais e administrativas 

protocoladas até 15.03.2017, inclusive; 
- empresas com ação judicial COM trânsito em julgado: para empresas que 

tenham a ação judicial transitada em julgado devem aplicar nos estritos termos e 

somente em relação aos fatos geradores definidos na sentença ou decisão 
judicial. Importante ressaltar, que a sentença transitada em julgado somente 

poderá alterada por ação rescisória, nos termos do art.  966 do CPC ; 
- empresas SEM ação judicial: essas empresas foram incluídas na modulação dos 

efeitos retroativamente à 16.03.2017, devendo ser observado o Parecer SEI nº 
7.698/2021/ME. 

 
f) o contribuinte terá assegurado o direito de reaver o indébito tributário no 

âmbito administrativo. Esse ponto merece destaque, pois de acordo com o 

art. 3º , § 5º da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2014 , determina que 
"havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o 
seu resultado, detalhando o momento em que a nova interpretação jurídica 

prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e aos 

pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação. Por 
isso, em que pese os importantes esclarecimentos trazidos pela PGFN, ainda 

carece que orientações procedimentais para o contribui nte, sobretudo de como 
será feita a restituição do indébito tributário, se pela via de processo 

administrativo, ou mediante a retificação das obrigações acessórias (EFD -

Contribuições e DCTF), e posterior solicitação da restituição ou compensação por 
meio do PER/DCOMP. 

 
(Parecer SEI nº 7.698/2021/ME e Despacho nº 246/2021/PGFN-ME - DOU 1 de 

26.05.2021) 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.iobonline.com.br/pages/coreonline/coreonlineDocuments.jsf?il=y&ls=3&docFieldName=destino&docFieldValue=fe%2Bport%2Bpgfn,rfb%2B1%2B2014@art3#fe%2Bport%2Bpgfn,rfb%2B1%2B2014@art3
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ATUALIZAÇÕES ESTADUAIS 

ICMS/SP - Concedida isenção do ICMS às operações destinadas a clínicas 
que prestam serviço de hemodiálise ao SUS 

Foi concedida, no período de 1º.08 a 31.12.2021, a isenção do ICMS às operações 

destinadas a clínicas que prestam serviço de hemodiálise ao Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Sobre o referido benefício, observa-se que: 

a) a isenção será total ou parcial no percentual de atendimentos realizados a 
pacientes do SUS; 

b) a Sefaz divulgará a relação dos estabelecimentos das clínicas que fazem jus às 

isenções, bem como o percentual do valor da operação ao qual se aplicam.  

(Decreto nº 65.717/2021 - DOE SP de 22.05.2021) 
 

ICMS/SP - Concedida isenção sobre medicamentos contra Aids, Gripe A, 
Câncer e insumos hospitalares destinados a entidades beneficentes e 

assistenciais hospitalares e fundações privadas  

Desde 1º.05.2021 foram estendidas às entidades beneficentes e assis tenciais 

hospitalares e fundações privadas de apoio a hospitais públicos, a aplicação das 
isenções do ICMS sobre medicamentos e insumos hospitalares, contidas nos arts. 

2º, 14, 92, 150 e 154, todos do Anexo I do Regulamento do ICMS, que tratam dos 

produtos a seguir: 

a) fármacos, produtos intermediários e medicamentos para tratamento contra a 
AIDS, listados no referido art. 2º;  

b) equipamentos e insumos utilizados em cirurgias, arrolados no Anexo Unico do 

Convênio ICMS nº 1/1999 ; 
 

c) medicamentos relacionados na cláusula primeira do Convênio ICMS nº 
140/2001; 

d) fosfato de oseltamivir, classificado no código 3003.90.79 ou 3004.90.69 da 

Nomenclatura Comum de Mercadorias (NCM), vinculadas ao Programa Farmácia 

Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular e destinadas ao tratamento dos 
portadores da Gripe A (H1N1); e  

e) medicamentos utilizados no tratamento de câncer, relacionados no Anexo Único 

do Convênio ICMS nº 162/ 1994.  

A isenção poderá ser total ou parcial, no percentual dos procedimentos 

hospitalares e ambulatoriais rea lizados em pacientes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), quando se tratar de operação destinada a entidade beneficente e 

assistencial hospitalar que atenda aos requisitos e condições estabelecidas neste 

Decreto nº 65.718/2021  . 

Porém, a isenção será total, quando a operação for destinada a fundação privada 
de apoio a hospitais públicos que atenda aos requisitos e condições, previstos 

neste mesmo decreto. 

A entidade beneficente e assistencial hospitalar, para usufruir da isenção, deverá:  
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a) possuir Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas) , 

beneficiando exclusivamente às operações destinadas ao estabelecimento cujo 
CNPJ esteja vinculado à este certificado;  

b) comprovar seus atendimentos no exercício de 2020, pois será l imitado a 60% 

do valor da operação, quando não houver comprovação da proporção de 

procedimentos hospitalares e ambulatoriais realizados em pacientes do SUS; e  

c) apresentar pedido à Secretaria da Fazenda e Planejamento para que seja 
determinado o percentual de aplicação da isenção, apresentando os documentos 

comprobatórios que se fizerem necessários, quando o atendimento for superior ao 
percentual indicado na letra "b".  

A fundação privada de apoio a hospitais públicos, para fins de aplicação da 

isenção, deverá: 

a) possuir a prestação de serviços direcionados fundamentalmente a hospitais 

públicos, dentre os objetivos indicados em seu estatuto;  

b) possuir convênio de apoio a hospitais públicos; e  

c) demonstrar que as mercadorias por ela adquiridas com isenção do imposto 
foram destinadas exclusivamente a hospitais públicos, no exer cício de 2020, 

Estas isenções estavam restritas, até 30.04.2021, apenas aos hospitais públicos 
federais, estaduais ou municipais e santas casas.  

(Decreto nº 65.718/2021 - DOE SP de 22.05.2021) 

 


