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SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO

BANCO CENTRAL DO BRASIL
ÁREA DE POLÍTICA MONETÁRIA
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS
E DE SISTEMA DE PAGAMENTOS

PORTARIA Nº 581, DE 17 DE AGOSTO DE 2020
A DIRETORA DE LICENCIAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art.
13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I, alínea "c", do
Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, considerando as manifestações
técnicas exaradas no Processo nº 44011.003281/2019-17, resolve:
Art. 1º Aprovar o convênio de adesão da empresa Serviço Federal de
Processamento de Dados - SERPRO, CNPJ nº 33.683.111/0001-07, na condição de
patrocinadora do Plano de Benefícios Serpro I, CNPB nº 1980.0016-18, e a entidade
SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 5, DE 19 DE AGOSTO DE 2020
Define os limites máximos de tempo para validação e para
liquidação das ordens de pagamentos instantâneos que
cursam no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI).
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS E DE SISTEMA DE
PAGAMENTOS (Deban) no uso das atribuições que lhe confere o art.23, inciso I, alínea "a",
do Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo à Portaria nº 84.287, de 27 de
fevereiro de 2015, e tendo em vista o disposto no art. 40, § 2º, do Regulamento do SPI
anexo à Circular nº 4.027, de 12 de junho de 2020, resolve:
Art. 1º O limite máximo de tempo para validação, de que trata o art.32, inciso
III, do Regulamento do SPI, anexo à Circular nº 4.027, de 12 de junho de 2020, é de 34
(trinta e quatro) segundos.
Art. 2º O limite máximo de tempo para liquidação, de que trata o art.40, caput,
do Regulamento do SPI, anexo à Circular nº 4.027, de 2020, é de 40 (quarenta) segundos.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de setembro de 2020.

ANA CAROLINA BAASCH
PORTARIA Nº 582, DE 17 DE AGOSTO DE 2020
A DIRETORA DE LICENCIAMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art.
13 da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 22, inciso I, alínea "c", do
Anexo I do Decreto nº 8.992, de 20 de fevereiro de 2017, considerando as manifestações
técnicas exaradas no Processo nº 44011.003282/2019-61, resolve:
Art. 1º Aprovar o convênio de adesão da empresa Serviço Federal de
Processamento de Dados - SERPRO, CNPJ nº 33.683.111/0001-07, na condição de
patrocinadora do Plano de Benefícios Serpro - PS II, CNPB nº 1998.0077-74, e a entidade
SERPROS - FUNDO MULTIPATROCINADO.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO TÚLIO VILELA

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES INSTITUCIONAIS

ANA CAROLINA BAASCH

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
DIRETORIA TÉCNICA 1
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGIMES ESPECIAIS E AUTORIZAÇÕES

ATO DECLARATÓRIO Nº 18.035, DE 19 DE AGOSTO DE 2020
O Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de
Valores Mobiliários, no uso da competência delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21
de julho de 1993, autoriza JEDIÉLSON JERÔNIMO COELHO, CPF nº 037.579.699-10, a
prestar os serviços de Consultor de Valores Mobiliários, previstos na Instrução CVM nº 592,
de 17 de novembro de 2017.

PORTARIA SUSEP/CGRAT Nº 489, DE 17 DE AGOSTO DE 2020
COORDENADOR-GERAL DE REGIMES ESPECIAIS E AUTORIZAÇÕES DA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência delegada pela
Superintendente da Susep, por meio da Portaria nº 7.346, de 25 de abril de 2019, tendo
em vista o disposto na alínea "a" do artigo 36 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro
de 1966, e o que consta do processo Susep nº 15414.609780/2020-15, resolve:
Art. 1º Aprovar as seguintes deliberações tomadas pela ZURICH BRASIL VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A., CNPJ nº 01.206.480/0001-04, com sede na cidade de São Paulo - SP, na
assembleia geral extraordinária realizada em 29 de junho de 2020:
I - aumento do capital social em R$ 13.000.000,00, elevando-o para R$
51.628.462,38, dividido em 1.048.316 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal;
e
II - reforma do estatuto social.
Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES
COM O MERCADO E INTERMEDIÁRIOS
ATO DECLARATÓRIO Nº 18.030, DE 13 DE AGOSTO DE 2020
O SUPERINTENDENTE DE RELAÇÕES COM O MERCADO E INTERMEDIÁRIOS DA
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS torna público que, nesta data, no uso da
competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 591, de 11 de agosto de 2009,
e com fundamento no artigo 9º, §1º, incisos III e IV, combinado com os artigos 15 e 16 da
Lei nº 6.385, de 7 de Dezembro de 1976, e considerando que:
a. restou evidenciada a existência de indícios de que a empresa MAIS - ESCOLA
DE NEGOCIOS (CNPJ 22.176.456/0001-40) e seu responsável ANDERSON MOREIRA
PINHEIRO, inclusive por meio da página 'www.merecomais.com" na rede mundial de
computadores e de redes sociais, efetua a captação de clientes residentes no Brasil para a
realização de operações no denominado mercado Forex (Foreign Exchange) por meio de
parceria com a entidade estrangeira XM GLOBAL LIMITED;
b. as operações realizadas no mercado Forex envolvem negociações com pares
de moedas estrangeiras, revelando a existência de instrumentos financeiros por meio dos
quais são transacionadas taxas de câmbio;
c. as características acima referidas amoldam-se à definição de contrato
derivativo e, por conseguinte, ao conceito legal de valor mobiliário, conforme disposto no
inciso VIII do art. 2º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976;
d. a entidade estrangeira citada foi objeto do Ato Declaratório 17397, de 20 de
setembro de 2019, que declarou que ela não é integrante do sistema de distribuição de
valores mobiliários brasileiro e determinou que ela cessasse qualquer oferta pública de
valores mobiliários a investidores residentes no Brasil; declarou:
I - aos participantes do mercado de valores mobiliários e o público em geral
que as pessoas aqui citadas não estão autorizadas por esta Autarquia a captar clientes
residentes no Brasil, por não integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei
nº 6.385, de 1976, e determina a imediata suspensão da veiculação de qualquer oferta
pública de oportunidades de investimento no denominado mercado Forex, de forma direta
ou indireta, por meio da página mencionada ou de qualquer outra forma de conexão à
rede mundial de computadores, alertando que a não observância da presente
determinação acarretará a imposição de multa cominatória diária, no valor de R$ 1.000,00
(um mil reais), sem prejuízo da responsabilização pelas infrações já cometidas antes da
publicação deste Ato Declaratório, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do
art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, após o regular processo administrativo sancionador; e
II - que este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação no
Diário Oficial da União.

CARLOS AUGUSTO PINTO FILHO
PORTARIA SUSEP/CGRAT Nº 490, DE 17 DE AGOSTO DE 2020
O COORDENADOR-GERAL DE REGIMES ESPECIAIS E AUTORIZAÇÕES DA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência delegada pela
Superintendente da Susep, por meio da Portaria nº 7.346, de 25 de abril de 2019, tendo
em vista o disposto na alínea "a" do artigo 36 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro
de 1966, e o que consta do processo Susep nº 15414.608948/2020-75, resolve:
Art. 1º Aprovar a reforma e consolidação do estatuto social de ATRADIUS
CRÉDITO Y CAUCIÓN SEGURADORA S.A., CNPJ nº 08.587.950/0001-76, com sede na cidade
de São Paulo - SP, conforme deliberado na assembleia geral extraordinária realizada em 18
de junho de 2020.
Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS AUGUSTO PINTO FILHO
PORTARIA SUSEP/CGRAT Nº 491, DE 17 DE AGOSTO DE 2020
O COORDENADOR-GERAL DE REGIMES ESPECIAIS E AUTORIZAÇÕES DA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência delegada pela
Superintendente da Susep, por meio da Portaria nº 7.641, de 17 de junho de 2020, tendo
em vista o disposto na alínea "a" do artigo 36 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro
de 1966, e o que consta dos processos Susep nºs 15414.611586/2020-08 e
15414.603.203/2020-10, resolve:
Art. 1º Aprovar as seguintes deliberações tomadas pelos acionistas de SINAF
PREVIDENCIAL CIA DE SEGUROS S.A., CNPJ nº 44.019.198/0001-20, com sede na cidade do
Rio de Janeiro- RJ, na assembleia geral extraordinária realizada em 28 de julho de 2020,
que rerratificou a assembleia geral extraordinária realizada em 18 de fevereiro de 2020:
I - retificação do número de ações totais emitidas para 1.479.369.614 ações
nominativas no valor de R$ 19,00 por mil ações, sendo 1.315.451.529 ações ordinárias e
163.918.085 ações preferenciais; e
II - reforma e consolidação do estatuto social.
Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO JOSÉ BASTOS SANTOS
ATO DECLARATÓRIO Nº 18.031, DE 18 DE AGOSTO DE 2020
O SUPERINTENDENTE DE RELAÇÕES COM O MERCADO E INTERMEDIÁRIOS DA
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS torna público que, nesta data, no uso da competência
que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 529, de 9 de janeiro de 2008, e com fundamento
no artigo 9º, §1º, incisos III e IV, combinado com os artigos 15 e 16 da Lei nº 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, e considerando que:
a. restou evidenciada a existência de indícios de que a empresa CB BRASIL
SERVICOS DIGITAIS LTDA (CNPJ 23.351.333/0001-60), que atua sob o nome de fantasia
COINBENE,
e
seu
responsável
CHENMIN
GAO,
por
meio
da
página
https://www.coinbene.com/br/, efetua a captação de clientes residentes no Brasil com oferta
pública de instrumentos financeiros com características de contratos derivativos;
b. à luz do art. 2o, VIII, da Lei 6.385, os derivativos são valores mobiliários,
independentemente dos seus ativos subjacentes;
c. a oferta ao público residente no Brasil de valores mobiliários é privativa de
instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários previsto no art. 15 da
Lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976;
d. as pessoas citadas não detêm autorização desta Comissão de Valores Mobiliários
para atuar como intermediários de valores mobiliários; declarou:
I - aos participantes do mercado de valores mobiliários e ao público em geral que os
citados não estão autorizados por esta Autarquia a captar clientes residentes no Brasil, por não
integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei nº 6.385, e determina a eles a
imediata suspensão da veiculação de qualquer oferta pública de serviços de intermediação de
valores mobiliários, de forma direta ou indireta, inclusive por meio da utilização de páginas na
internet, aplicativos ou redes sociais, alertando que a não observância da presente
determinação os sujeitará à imposição de multa cominatória diária, no valor de R$ 1.000,00
(um mil reais), sem prejuízo da responsabilização pelas infrações já cometidas antes da
publicação deste Ato Declaratório, com a imposição da penalidade cabível, nos termos do art.
11 da Lei nº 6.385, de 1976, após o regular processo administrativo sancionador; e
II - que este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação no Diário
Oficial da União.

CARLOS AUGUSTO PINTO FILHO
PORTARIA SUSEP/CGRAT Nº 492, DE 18 DE AGOSTO DE 2020
O COORDENADOR-GERAL DE REGIMES ESPECIAIS E AUTORIZAÇÕES DA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência delegada pela
Superintendente da Susep, por meio da Portaria nº 7.346, de 25 de abril de 2019, tendo
em vista o disposto na alínea "a" do artigo 36 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro
de 1966, e o que consta do processo Susep nº 15414.606407/2020-11, resolve:
Art. 1º Aprovar as seguintes deliberações tomadas pelos acionistas de SANCOR
SEGUROS DO BRASIL S.A., CNPJ nº 17.643.407/0001-30, com sede na cidade de Maringá PR, na assembleia geral extraordinária realizada em 16 de abril de 2020:
I - aumento do capital social em R$ 4.000.000,00, elevando-o para R$
266.291.441,00, representado por 266.291.441 ações nominativas no valor de R$ 1,00; e
II - reforma e consolidação do estatuto social.
Art.2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS AUGUSTO PINTO FILHO
RETIFICAÇÃO
Na publicação da Portaria Susep nº 397/2020, publicada no DOU de 17 de
junho de 2020, seção 1, página 35, onde se lê: "15414.607407/2020-66" leia-se:
"15414.607470/2020-66".

FRANCISCO JOSÉ BASTOS SANTOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020082000057
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