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SEGUROS E PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR ABERTA  

 

1) PORTARIA SUSEP Nº 7.070, DE 
02.03.2018 

 

Por meio da Portaria Susep nº 7070, de 2 de março de 

2018, publicada nesta quarta-feira, 7 de março, no Diário 

Oficial da União (DOU), a Superintendência de Seguros 

Privados constituiu uma comissão especial para debater o 

atual modelo do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(Dpvat). A decisão foi tomada após autarquia receber 

propostas dos grupos de trabalho internos, estabelecidos 

em 2015 e 2016, para discutir temas relacionados ao 

próprio Dpvat. 

A comissão especial será formada por representantes da 

Susep, por suas diretorias de Solvência, de Supervisão de 

Conduta e de Organização do Sistema, além da 

Procuradoria Federal junto à autarquia; da Secretaria de 

Políticas Econômicas (SPE) do Ministério da Fazenda; da 

Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon); 

da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg); da 

Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg); da 

Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor); 

da Escola Nacional de Seguros; do Instituto de Ensino e 

Pesquisa (Insper); e da Seguradora Líder. 

Após a conclusão dos trabalhos, será apresentada uma 

proposta com um novo modelo do referido seguro. A 

primeira reunião da Comissão Especial ocorreu no dia 8 

de março. 

A Comissão já apura alternativas para remodelação do 

DPVAT. A primeira proposta prévia de mudanças será 

encaminhada ao Conselho Nacional de Seguros Privados 

(CNSP) até 16 de abril. 

Além da substituição do Seguro de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre 

(DPVAT) por um modelo de livre concorrência 

denominado Seguro Obrigatório de Acidentes de Trânsito 

(Soat) – previsto em projeto de lei do deputado Lucas 

https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Diario-Oficial/Diario-Oficial/PORTARIA-SUSEP-N%C2%BA-7-070-DE-02-03-2018.html
https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Diario-Oficial/Diario-Oficial/PORTARIA-SUSEP-N%C2%BA-7-070-DE-02-03-2018.html
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Vergilio (SD-GO) –, a comissão avalia outras medidas de 

manutenção do produto. 

Além do Soat, a Susep também estuda a volta do antigo 

Responsabilidade Civil Obrigatório para Veículos 

Automotores via Terrestre (Recovat) e a possibilidade de 

caber à própria entidade a determinação do que é 

despesa administrativa e operacional para que o preço do 

produto seja justo. 

É fundamental que a construção de qualquer novo 

modelo leve em consideração as especificidades do 

Seguro DPVAT, que cobre danos materiais e pessoas de 

todas as vítimas de acidentes com veículos automotores 

ocorridos no território nacional. 

Devemos enfatizar a participação de diversas entidades 

privadas e de mercado, fato muito positivo, 

especialmente considerando a relevância e sensibilidade 

do tema.  

A portaria pode ser consultada aqui. 

 

 

2) PORTARIA ANTT Nº 006, DE 
28.02.2018 

 

Estabelece procedimento administrativo interno visando 

a execução da garantia contratual na modalidade seguro 

garantia apresentada pelos permissionários dos serviços 

de transporte rodoviário coletivo regular interestadual 

semiurbano de passageiros. 

 

3) DELIBERAÇÃO SUSEP Nº 205, DE 
14.03.2018 

 

A Susep aprovou em 14.03 o Regimento Interno do 

Comitê de Priorização da Supervisão Prudencial Direta - 

COPRI, constituído pela Portaria Susep nº 6.918, de 14 de 

junho de 2017. 

Segundo o Regimento Interno, o COPRI é responsável 

pela definição das sociedades seguradoras e de 

capitalização, resseguradoras locais e entidades abertas 

de previdência complementar, doravante denominadas 

http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=42458
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supervisionadas, que serão incluídas na proposta do 

plano de fiscalização prudencial a ser submetido à 

aprovação do Conselho Diretor. 

A medida parece ser um elemento positivo de reforço da 

qualidade da governança da SUSEP. 

A deliberação pode ser acessada aqui. 

 

4) RESOLUÇÃO CGSR Nº 61, de 
15.03.2018 

 

O Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural – CGSR 

aprovou o Projeto Experimental de Suplementação 

Privada para a cultura da soja e milho 1ª safra, no âmbito 

do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural - 

PSR, no exercício de 2018. 

O projeto experimental consiste em promover a 

contratação do seguro agrícola pelo produtor rural, com a 

participação de um agente privado, para o mesmo objeto 

segurado, com os limites de repartição do valor do 

prêmio definidos conforme o § 5º do art. 1º e demais 

critérios dispostos na Resolução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=42537
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MERCADO FINANCEIRO, 
MERCADO DE CAPITAIS E 

DIVERSOS 
 

1) DECRETO Nº 9.319, DE 
21.03.2018 

 

Institui o Sistema Nacional para a Transformação Digital e 

estabelece a estrutura de governança para a implantação 

da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-

Digital). 

A E-Digital visa à harmonização das iniciativas do Poder 

Executivo federal ligadas ao ambiente digital, com o 

objetivo de aproveitar o potencial das tecnologias digitais 

para promover o desenvolvimento econômico e social 

sustentável e inclusivo, com inovação, aumento de 

competitividade, de produtividade e dos níveis de 

emprego e renda no País.  

Os objetivos a serem alcançados incluem (i) integrar os 

instrumentos viabilizadores de promoção da pesquisa, 

desenvolvimento e inovação - PD&I, bem como as 

infraestruturas de pesquisa destinadas ao 

desenvolvimento das tecnologias digitais; (ii) aprimorar os 

marcos legais de ciência, tecnologia e informação - CT&I; 

e, (iii) utilizar o poder de compra público para estimular o 

desenvolvimento de soluções inovadoras baseadas em 

tecnologias digitais. 

O Decreto pode ter seu conteúdo acessado aqui. 

 

2) INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI 
Nº 45, DE 07.03.2018 
 

Dispõe sobre os efeitos da revogação do art. 72 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no 

nome empresarial das microempresas e empresas de 

pequeno porte, e revoga o art. 5º, III, "e" e "f", e o art. 14 

da Instrução Normativa DREI nº 15, de 5 de dezembro de 

2013; e o art. 2º e parágrafo único da Instrução 

Normativa DREI nº 36, de 3 de março de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9319.htm
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Uma das alterações trazidas pela Instrução Normativa, é 

que as designações ME (Microempresa) e EPP (Empresa 

de pequeno porte) não são mais passíveis de registro. 

 

3) CIRCULAR BACEN Nº 3.883, DE 
07.03.2018 

 

Altera a Circular nº 3.689, de 16 de dezembro de 2013, 

que regulamenta, no âmbito do Banco Central do Brasil, 

as disposições sobre o capital estrangeiro no País e sobre 

o capital brasileiro no exterior, e a Circular nº 3.690, de 16 

de dezembro de 2013, que dispõe sobre a classificação 

das operações no mercado de câmbio. Pode ser acessada 

aqui. 

 

 

4) BANCO CENTRAL PUBLICA 
NOVAS REGRAS SOBRE 

CARTÕES 
 

O Banco Central publicou no dia 26/03, no âmbito da 

Agenda BC+, pilares SFN Mais Eficiente e Mais Cidadania 

Financeira, três circulares (3.885, 3.886 e 3.887) e três 

consultas públicas relacionadas a Arranjos e Instituições 

de Pagamentos, com objetivo de aumentar o uso de 

instrumentos eletrônicos no país, incluindo o cartão de 

débito, aumentando a escala e gerando potencial;   

redução de custos para os usuários; ampliar a 

competitividade no setor, aumentando incentivo para 

inovação e garantindo acesso às infraestruturas 

disponíveis para novos entrantes; reforçar a governança 

no mercado, buscando melhor representatividade dos 

participantes e regulação e supervisão focadas naquelas 

instituições que geram maior risco ao sistema. E ainda: 

incentivar a oferta e a diferenciação de produtos ao 

consumidor, com maior transparência nos custos, 

incentivando a diferenciação de preços entre pagamento 

à vista e a prazo; e reforçar o uso do cartão de débito 

http://www.bcb.gov.br/htms/normativ/Circular3883.pdf?r=1
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como instrumento para pagamento e do cartão de crédito 

como instrumento de crédito. 

Em 2013, a Lei nº 12.865 trouxe para o BC competências 

sobre Arranjos e instituições de Pagamento, a fim de 

garantir a segurança e a eficiência do mercado. Desde 

então, surgiram novos participantes e novos produtos, 

aumentou-se a concorrência nos mercados de 

credenciamento e emissão, entre outros avanços. 

As consultas públicas terão efeitos na estrutura e 

governança do mercado. Como tratam-se de aspectos 

estruturais, o BC quer ouvir o que as partes interessadas 

têm a dizer a respeito do tema. 

O edital 61/2018 traz a proposta de instituição de comitês 

consultivos de governança no âmbito das bandeiras de 

cartões; com a participação de emissores, credenciadores 

e membro independente, como ambiente adequado para 

discussão de assuntos como estrutura de preços, acesso e 

tratamento de informações sensíveis, participação e 

gerenciamento de riscos. O BC quer ouvir do mercado a 

avaliação do impacto de potencial medida no processo 

decisório das bandeiras e na eficiência e segurança do 

mercado e de sugestões sobre a composição e as regras 

de funcionamento do Comitê. 

A consulta pública prevista no edital 62/2018 trata da 

proposta de converter aqueles subcredenciadores com 

giro médio anual superior a R$ 500 milhões em 

credenciadores. A consulta quer ouvir a avaliação de 

como essa potencial medida equilibraria a segurança com 

a eficiência e o incentivo à inovação e até que ponto 

torna a regulação mais proporcional aos riscos trazidos 

pelos agentes. 

Por fim, o edital 63/2018 traz a proposta de que a 

interoperabilidade, quando realizada entre um arranjo 

aberto e um fechado, se dê, necessariamente no bojo das 

regras válidas para todos. O objetivo é consultar a 

sociedade e, em especial, os participantes do mercado, 

sobre como essa potencial medida equilibraria a 

diversificação dos modelos de negócio e a inovação pelos 

arranjos fechados e seus efeitos na concorrência e na 

igualdade de tratamento entre os participantes nos 

arranjos abertos. 

 

https://www3.bcb.gov.br/audpub/AudienciasAtivas?3
https://www3.bcb.gov.br/audpub/AudienciasAtivas?3
https://www3.bcb.gov.br/audpub/AudienciasAtivas?3
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5) CIRCULAR Nº 3.887, DE 
26.03.2018 

 

Estabelece limites máximos para a tarifa de intercâmbio 

nos arranjos de pagamento domésticos, de compra e de 

conta de depósito à vista. 

Com objetivo de reduzir o custo do cartão de débito para 

o comércio, a Circular 3.887 limitará, a partir de 1º de 

outubro de 2018, a tarifa de intercâmbio média de 

cartões de débito a 0,50% do valor da transação e a tarifa 

máxima a 0,80% do valor da transação. A tarifa de 

intercâmbio é paga pelo credenciador do 

estabelecimento comercial ao emissor do cartão de 

débito do portador, determinante para o preço cobrado 

do estabelecimento comercial (taxa de desconto). A 

regulação dessa tarifa específica é praticada 

internacionalmente. 

Nos últimos oito anos, a tarifa de intercâmbio dos cartões 

de débito aumentou de 0,79% da transação para 0,82% 

da transação, enquanto a taxa de desconto caiu de 1,60% 

da transação para 1,45%. Para garantir que haja reduções 

adicionais nessas tarifas, o BC decidiu limitar o nível da 

tarifa de intercâmbio. 

Com a medida, a expectativa é que essa redução seja 

repassada pelo credenciador ao estabelecimento 

comercial e deste para o consumidor, por meio da 

concorrência e, também, da possibilidade de 

diferenciação de preços. 

Com custos mais baixos, os cartões de débito devem 

tornar-se mais competitivos, frente aos outros meios de 

pagamento, como dinheiro em espécie, transferências 

eletrônicas e cartão de crédito, aumentando o seu uso. 

A maior utilização de cartões de débito para pagamentos 

e de cartões de crédito como instrumento de crédito tem 

potencial de reduzir subsídios cruzados. 

A maior transparência nos preços para o usuário final é 

essencial para que a sociedade como um todo tenha 

ganhos no melhor uso dos instrumentos de pagamento. O 

BCB também desenvolverá ações de comunicação e de 

educação financeira nesse sentido. 

A Circular está disponível aqui. 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?numero=3887&tipo=Circular&data=26/3/2018
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50556/Circ_3887_v1_O.pdf
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6) CIRCULAR Nº 3.886, DE 
26.03.2018 

 

Altera a Circular nº 3.682, de 4 de novembro de 2013, que 

disciplina a prestação de serviço de pagamento no âmbito 

dos arranjos integrantes do Sistema de Pagamentos 

Brasileiro (SPB), e seu Regulamento anexo. 

A Circular 3.886 simplifica e dá mais agilidade ao processo 

de autorização dos arranjos de pagamento, permitindo 

que o mercado evolua de forma dinâmica, com maior 

segurança regulatória e com regras mais claras, sem 

prejuízo da manutenção de sua segurança e eficiência. A 

circular também estabelece que a entrada na liquidação 

centralizada para subcredenciadores, prevista para 28 de 

setembro, passa a ser obrigatória apenas para aqueles 

que têm giro anual maior que R$500 milhões, que 

representam cerca de 90% desse mercado. 

Outra alteração prevista no texto retira do âmbito da 

regulação da autoridade monetária os arranjos de 

pagamentos decorrentes de programas governamentais 

de benefícios, incluindo os voucher alimentação. Como 

esses programas já são regulados por outros órgãos de 

governo, busca-se evitar maior custo regulatório imposto 

pela regulação duplicada. 

A Circular pode ser acessada aqui. 

 

7) CIRCULAR BACEN Nº 3.885, DE 
26.03.2018 

 

A Circular 3885 de 26.03.2018  estabelece os requisitos e 

os procedimentos para autorização para funcionamento, 

alteração de controle e reorganização societária, 

cancelamento da autorização para funcionamento, 

condições para o exercício de cargos de administração 

nas instituições de pagamento e autorização para a 

prestação de serviços de pagamento por instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil. 

A Circular estabelece ainda que novas empresas que 

atuem como emissoras de moeda eletrônica, emissoras 

de instrumento de pagamento pós-pago ou 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?numero=3886&tipo=Circular&data=26/3/2018
http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50555/Circ_3886_v1_O.pdf
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credenciadoras não precisarão de autorização prévia do 

BC. O aval da autoridade monetária será exigido somente 

quando houver giro anual maior que R$ 500 milhões ou 

com pelo menos R$ 50 milhões em recursos mantidos em 

contas de pagamento. 

Entre as demais medidas, a Circular 3.886 reduz custos 

regulatórios para os operadores. Prevista para 28 de 

setembro, a entrada na liquidação centralizada dos 

subcredenciadores passará a ser obrigatória apenas para 

aqueles que têm giro anual maior que R$ 500 milhões. 

Essas empresas representam cerca de 90% desse 

mercado, segundo o BC. Para empresas de menor porte, 

não será exigida a adesão à liquidação centralizada. 

Outra mudança é a que retira do BC a regulação os 

sistemas de pagamentos de programas governamentais 

de benefícios, como os de alimentação.  

 

 

8) CARTA-CIRCULAR BACEN Nº 
3.869, DE 19.03.2018 

 

Altera e consolida os procedimentos a serem observados 

na remessa de informações ao Sistema de Informações de 

Créditos (SCR), de que trata a Circular nº 3.870, de 19 de 

dezembro de 2017. 

O texto da carta-circular pode ser acessado aqui. 

 

9) INITIAL COIN OFFERINGS 
(ICOs) (07/03) 

 

No dia 07/03, a CVM fez um comunicado oficial, 

esclarecendo que não faz recomendação e nem ratifica 

ofertas de ativos virtuais, conhecidas como ICOs.  

Além disso, a Autarquia realizou uma série de 

recomendações para que os investidores tenham atenção 

aos riscos relacionados a esses investimentos, como 

http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50551/C_Circ_3869_v1_O.pdf
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fraudes, pirâmides financeiras, riscos cibernéticos, entre 

outros. 

A nota pode ser lida na íntegra aqui. 

 

10) COAF PUBLICA RELATÓRIO DE 
ATIVIDADES 2017 

 

O COAF publicou no dia 13.03 o seu Relatório de 

Atividades de 2017. O documento traz um relato das 

atividades realizadas pelo órgão ao longo do ano passado, 

bem como os principais resultados alcançados. 

O COAF tem se caracterizado por uma atuação 

consistente, estabilidade de lideranças e um permanente 

diálogo com os stakeholders (Ministério Público, polícias, 

Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, SUSEP e 

outros). 

O relatório está disponível no site do COAF.  

 

11) CVM PUBLICA RELATÓRIO DE 
ATIVIDADE SANCIONADORA 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou em 

27/3/2018, nova edição do Relatório de Atividade 

Sancionadora. O documento foi criado com o objetivo de 

consolidar as informações sobre a atuação sancionadora 

da Autarquia, visando apresentar, de forma clara e 

objetiva, os resultados de tal atividade. 

O relatório está inserido no âmbito da atuação estratégica 

da Autarquia, redefinida pelo planejamento realizado em 

2013, o qual contém as metas da CVM para o futuro, seus 

objetivos estratégicos e prioridades até 2023. 

O relatório está disponível aqui. 

 

12) LEI 13.640, DE 26.03.2018 
 

Altera a Lei nº 23.587, de 3 de janeiro de 2012, para 

regulamentar o transporte remunerado privado individual 

http://www.cvm.gov.br/noticias/arquivos/2018/20180307-1.html
http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/1-relatorio-de-atividades-2017-versao-final-internet.pdf
http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/publicacao/relatorio_atividade_sancionadora/anexos/2018/Relatorio_Atividade_Sancionadora_2017_janeirodezembro.pdf
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de passageiros.  A lei que regulamenta os serviços de 

transporte por aplicativos como Uber, Cabify e 99 POP. 

Com a nova lei, os municípios e o Distrito Federal terão 

competência exclusiva para regulamentar e fiscalizar os 

serviços de transporte. Eles serão responsáveis pela 

cobrança dos tributos municipais e também por exigir a 

contratação do seguro de Acidentes Pessoais a 

Passageiros (APP), do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT), além da inscrição do motorista como 

contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). 

O motorista terá que possuir Carteira Nacional de 

Habilitação na categoria B ou superior que contenha a 

informação de que exerce atividade remunerada, 

conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade 

máxima e às características exigidas pela autoridade de 

trânsito e pelo governo, manter o Certificado de Registro 

e Licenciamento de Veículo (CRLV), e apresentar certidão 

negativa de antecedentes criminais. Aquele que 

descumprir as regras terá seu trabalho caracterizado 

como transporte ilegal de passageiros. 

Não será necessária autorização prévia emitida pelo 

poder público municipal para o motorista de aplicativo. 

Também não há obrigatoriedade de o motorista ser o 

proprietário, fiduciante ou arrendatário do veículo, assim 

como a de usar placa vermelha. 
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PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR FECHADA 
 

1) LEI 16.675, DE 13.03.2018 
 

Foi sancionada pelo governador Geraldo Alckmin a lei 

16.675, segundo a qual servidores paulistas com 

remuneração superior ao teto do INSS de R$ 5.645,80 

serão inscritos automaticamente na Fundação de 

Previdência Complementar do Estado de São Paulo (SP-

PREVCOM) no momento em que entrarem em exercício 

no serviço público.  

As mudanças devem ser incluídas no regulamento do 

plano PREVCOM RP e submetidas à Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar (Previc). Com a 

aprovação do órgão federal, passarão a ser aplicadas a 

todos os novos funcionários concursados.  

A nova regra altera artigos da legislação que instituiu o 

regime de previdência complementar estadual com o 

objetivo de simplificar o acesso ao benefício. A partir 

desta mudança, a adesão do servidor ocorrerá no 

momento do efetivo exercício de sua função em cargo 

vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 

A norma legal estabelece também um prazo de 90 dias 

para que possa decidir se permanece ou não no plano. Em 

caso de cancelamento, é assegurada a restituição integral 

das contribuições em valores atualizados.  

O texto da lei pode ser consultado aqui. 

 

2) PORTARIA PREVIC Nº 188, DE 
07.03.2018 

 

A Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc) publicou a Portaria nº 188, de 7 

de março de 2018, que dispõe sobre a Lista de Dirigentes 

Habilitados das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar, como determina a Instrução nº 6/2017. 

São 61 habilitações concedidas no mês de fevereiro. 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2018/lei-16675-13.03.2018.html
http://www.previc.gov.br/licenciamento-e-habilitacao/habilitacao-de-dirigentes/lista-de-dirigentes-habilitados/portaria-no-188-de-7-de-marco-de-2018.pdf
http://www.previc.gov.br/licenciamento-e-habilitacao/habilitacao-de-dirigentes/lista-de-dirigentes-habilitados/portaria-no-188-de-7-de-marco-de-2018.pdf
https://www.editoraroncarati.com.br/v2/Diario-Oficial/Diario-Oficial/INSTRUCAO-PREVIC-N%C2%BA-006-DE-29-05-2017.html
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A Previc orienta que as entidades utilizem os formulários 

disponibilizados no site da autarquia, uma vez que os 

documentos são constantemente atualizados.  

A lista dos dirigentes habilitados pode ser consultada 

aqui. 

 

3) PORTARIA PREVIC Nº 169, DE 
27.02.2018 

 

Disciplina o procedimento para o reconhecimento de 

instituições autônomas certificadoras para fins de 

habilitação. 

De acordo com a portaria, caberá à Diretoria de 

Licenciamento – DILIC a análise dos requerimentos de 

reconhecimento de capacidade técnica para fins de 

habilitação de dirigentes, e somente serão reconhecidos 

os certificados emitidos por instituições certificadoras que 

possuírem expertise na emissão, guarda, controle e 

renovação dos certificados técnicos, entre outros 

requisitos.  

A portaria pode ser conferida na íntegra aqui. 

 

4) PREVIC ASSINA ACORDO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA COM 

CVM 
 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) assinaram no dia 13/03/2018 Acordo de 

Cooperação Técnica para intercâmbio de informações e 

atividades de fiscalização. A iniciativa amplia o escopo de 

convênio anterior, firmado em 2005, a fim de aprimorar a 

atuação conjunta dos supervisores. 

A governança do Acordo será exercida por Comissão 

integrada por até cinco representantes de cada 

instituição, indicados, respectivamente, pela Diretoria 

Colegiada da Previc e pelo Colegiado da CVM. 

O texto do acordo pode ser acessado aqui. 

 

http://www.previc.gov.br/licenciamento-e-habilitacao/habilitacao-de-dirigentes/lista-de-dirigentes-habilitados/portaria-no-188-de-7-de-marco-de-2018.pdf
http://www.previc.gov.br/regulacao/normas/portarias/2018/portaria-no-169-de-27-de-fevereiro-de-2018.pdf/view
http://www.previc.gov.br/acesso-a-informacao/convenios/previc-e-cvm-marco-de-2018.pdf
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5) PREVIC ASSINA ACORDO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA COM 

TCU 
 

O Tribunal de Contas da União (TCU) e a Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar (Previc) 

celebraram, em 15/03/2018, Acordo de Cooperação 

Técnica visando ao intercâmbio recíproco de 

conhecimentos, de informações e de bases de dados do 

sistema de previdência complementar. 

O acordo também prevê a realização conjunta de estudos 

e análises e a cooperação em ações de monitoramento e 

fiscalização, bem como a atuação articulada em ações de 

desenvolvimento organizacional e de racionalização de 

processos, com o objetivo de reduzir custos regulatórios, 

administrativos e operacionais. 

O texto do acordo pode ser acessado aqui. 

 

6) PREVIC QUER RESPONSABILIZAR 
GESTOR DE FUNDO DE PENSÃO 

 

A Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc) estuda responsabilizar gestores, 

consultores e membros de comitê dos fundos de pensão 

em casos de fraude e má gestão. O órgão regulador abriu 

uma consulta direcionada a alguns agentes de mercado 

sobre a reforma da Resolução 3.792/2009, que trata dos 

investimentos dos fundos de pensão. A mudança precisa 

passar pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 

Na proposta, a Autarquia incluiu itens relativos a conflitos 

de interesses e sugere que gestores, consultores e 

membros de comitês possam ser responsabilizados pela 

Previc, itens que a legislação atual não prevê e que está a 

cargo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

http://www.previc.gov.br/acesso-a-informacao/convenios/acordo-de-cooperacao-tcu-previc-minuta-de-acordo.pdf
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7) PUBLICADA RESOLUÇÃO SOBRE 
TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO 

DE PLANOS ENTRE ENTIDADES 
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR 
 

Após permanecer por seis meses em avaliação jurídica na 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, finalmente, 

acaba de ser publicada no Diário Oficial da União de 

03/04/2018, a Resolução CNPC nº 25, aprovada pelo 

Conselho Nacional de Previdência Complementar, em 

13/09/2017, que veio disciplinar os processos para 

operações de transferência de gerenciamento de planos 

de benefícios entre entidades fechadas de previdência 

complementar (EFPC) submetidos à aprovação da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

– PREVIC. 

De fato, essas operações, que estão previstas no artigo 33 

da Lei Complementar 109/2001, há muito tempo já vêm 

sendo aprovadas pela PREVIC, mediante procedimentos 

que foram se consolidando com base na experiência 

acumulada nos últimos anos.  

Nem poderia ser diferente, já que se trata de expediente 

necessário e largamente utilizado para efetivar 

reorganizações dos programas previdenciários, 

geralmente em decorrência de operações societárias 

ocorridas nas patrocinadoras. Em suma, esse tipo de 

processo resulta na transferência da gestão do plano de 

uma EFPC para outra, mas sem mudanças nas regras dos 

benefícios (no âmbito da operação só podem ser 

ajustados aspectos do regulamento do plano decorrentes 

da própria operação).  

Assim, a norma consolida os procedimentos que já 

vinham sendo adotados, mas traz algumas novidades, das 

quais destacamos as seguintes: 

• Ficou explicitado que a iniciativa da operação é 

prerrogativa da patrocinadora, que deverá notificar 

formalmente a entidade de origem sobre sua 

intenção, apresentando algumas informações 

mínimas. Surge como novidade importante a 

necessidade de apresentação, já nessa comunicação 

inicial, de comparativo entre as entidades de origem e 
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de destino, quanto ao custeio administrativo e 

despesas de investimentos, bem como sobre as 

estruturas de governança, destacando-se a 

representação de patrocinadoras e participantes. A 

iniciativa poderá ficar a cargo da entidade de origem, 

mas de qualquer modo dependerá da patrocinadora 

para definir os pontos essenciais (a nova entidade 

gestora e os comparativos).  

• A entidade de origem deverá cientificar os 

participantes do plano a ser transferido sobre a 

operação, informando qual será a nova entidade 

gestora, assim como os comparativos referidos no 

item anterior. Essa comunicação deverá ser feita no 

prazo de 10 dias úteis contados da comunicação da 

patrocinadora. 

• Outra novidade importante é a necessidade de 

elaboração de um plano de transferência que será 

acordado entre as duas entidades envolvidas e a 

patrocinadora, incluindo cronograma, diretrizes para 

o termo de transferência e meio de disponibilização 

de documentos. Esse plano deverá estar pronto em 

até 60 dias contados da comunicação inicial da 

patrocinadora. 

• O processo deverá ser protocolado na PREVIC pela 

entidade de origem, em até 180 dias da data da 

comunicação inicial da patrocinadora, prorrogável por 

igual período, mediante acordo entre as partes. 

• Outro item importante é que um resumo do termo de 

transferência celebrado entre partes, contendo as 

cláusulas e condições da operação, deverá ser 

divulgado aos participantes 30 dias antes do protocolo 

do processo na PREVIC. 

• O estatuto da entidade receptora, por sua vez, deverá 

ser disponibilizado aos participantes em até 30 dias da 

efetivação da transferência. 

• A transferência dos ativos financeiros para a entidade 

de destino deverá ser feita pelo seu valor contábil. No 

período transição (entre a comunicação da 

patrocinadora e a efetivação da operação), os ativos 

em transferência marcados a vencimento não 

poderão ser alienados, reavaliados ou ter o critério de 

precificação alterado. Da mesma forma, é vedada a 
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negociação de ativos entre planos durante esse 

período. 

 

Visualização dos prazos 

 

 

Esse é um resumo das principais novidades trazidas  pela  

Resolução  CNPC  nº  25/2018, cuja íntegra pode ser 

acessada aqui.  

 

 

 

 

SAÚDE 
 

1) RESOLUÇÃO CFM Nº 2.169/17 
 

Disciplina responsabilidades dos médicos e laboratórios 

em    relação    aos    procedimentos    diagnósticos    de 

Patologia    e    estabelece    normas    técnicas    para    a 

conservação   e   transporte   de   material   biológico   em 

relação a esses procedimentos.  Disciplina também as 

condutas    médicas    tomadas    a    partir    de    laudos 

citopatológicos positivos,  bem  como  a  auditoria médica 

desses exames. 

Segundo a resolução normativa, laboratórios 

multidisciplinares, que realizam exames de mais de uma 

especialidade médica, podem ter como diretor-técnico 

um médico especialista registrado no Conselho Regional 

de Medicina (CRM) da jurisdição em que o laboratório se 

encontra. Não é obrigatório que o médico seja 

patologista, mas é necessário observar a correspondência 

entre a titulação do diretor e os serviços oferecidos.  

http://www.previc.gov.br/regulacao/normas/resolucoes/resolucoes-cnpc/resolucao-no-25-de-13-de-setembro-de-2017.pdf/view.
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TRIBUTÁRIO  
 

1) DECRETO Nº 9.297, DE 
01.03.2018 

 

Altera o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, 

que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, 

Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores 

Mobiliários - IOF. 

A alteração equipara a incidência de IOF nas operações de 

remessa de recursos de uma conta bancária no País para 

outra conta no exterior de mesma titularidade – tanto de 

pessoas físicas, quanto jurídicas – com as compras de 

moeda estrangeira em espécie. 

A remessa de recursos entre contas bancárias passará a 

ser taxada com a mesma alíquota aplicada nas operações 

de compra de moeda estrangeira, de 1,10%, eliminando, 

Assim, uma distorção tributária. Antes dessa alteração, 

essas remessas pagavam 0,38% de IOF. 

De acordo com estimativas da Receita Federal, a 

equiparação deve gerar R$ 101 milhões em 2018. 

 

2) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 
Nº 1.797, DE 09.03.2018 

 

Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.784, de 19 de 

janeiro de 2018, que regulamenta, no âmbito da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Programa de 

Regularização Tributária Rural (PRR) instituído pela Lei nº 

13.606, de 9 de janeiro de 2018. 

A Instrução Normativa prorrogou o vencimento do 

pagamento inicial do valor da dívida do produtor rural 

para o último dia útil dos meses de abril e maio de 2018, 

com subsequente parcelamento vencível a partir de junho 

de 2018. 

As outras mudanças podem ser conferidas aqui. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9297.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=90714
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3) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 
Nº 1.801, DE 26.03.2018 

 

Dispõe sobre operações de câmbio e a manutenção de 

recursos no exterior, em moeda estrangeira, relativos a 

exportações de mercadorias e serviços, e institui 

obrigação de prestar informações à Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB). 

A Instrução Normativa RFB 1.801/2018 extinguiu a 

Declaração sobre a Utilização os Recursos em Moeda 

Estrangeira Decorrentes do Recebimento de Exportações 

(Derex), cuja apresentação era obrigatória pelas Pessoas 

Físicas ou Jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil, 

que mantivessem no exterior recursos em moeda 

estrangeira. Em seu lugar, essas Pessoas Físicas e Jurídicas 

residentes ou domiciliadas no Brasil que mantiverem 

recursos em moeda estrangeira no exterior, na forma do 

art. 1º da referida norma, passam a ser obrigadas a 

prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

informações: 

a) relativas a recebimentos de recursos oriundos de 

exportações não ingressados no Brasil 

b) sobre operações simultâneas de compra e venda de 

moeda estrangeira contratadas na forma prevista no art. 

2º da Lei nº 11.371/2006 

c) sobre rendimentos auferidos no exterior decorrentes 

da utilização dos recursos mantidos fora do País 

As informações serão prestadas discriminando as 

aplicações financeiras, os investimentos e os pagamentos 

de obrigações próprias do exportador e, no caso de 

pagamentos de obrigações próprias no exterior, 

especificando os valores destinados à aquisição de bens 

ou serviços, inclusive relativos aos juros e à remuneração 

de direitos, observando-se que deverão prestar as 

informações supramencionadas: 

1. Pessoa Jurídica 

1.1 Prazos de entrega do Simples Nacional 

Até o último dia útil do mês de junho, em relação ao ano-

calendário imediatamente anterior, mediante a utilização 

do sistema Coleta Nacional, disponibilizado no Centro 
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Virtual de Atendimento (e-CAC) da RFB, em formato ainda 

a ser definido 

1.2 Prazos de entrega do Lucro Real, Presumido e 

Arbitrado 

Deverão prestar as informações em bloco específico da 

Escrituração Contábil Fiscal (ECF), no mesmo prazo fixado 

para a entrega da escrituração. 

2. Pessoa Física 

Deverão prestar as informações na Declaração de Ajuste 

Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), 

no mesmo prazo fixado para a entrega desta, contendo a 

informação quanto ao montante dos recursos em moeda 

estrangeira relativos a recebimentos de exportação de 

mercadorias e de serviços que, em 31 de dezembro do 

ano-calendário imediatamente anterior, ainda estavam 

depositados em instituição financeira no exterior. 

A Instrução Normativa prevê ainda que a inobservância 

do disposto nos artigos 1º, 4º e 5º da referida norma 

acarretará a aplicação das seguintes multas de natureza 

fiscal: 

a) 10% incidentes sobre o valor dos recursos mantidos ou 

utilizados no exterior em desacordo com a norma em 

referência, sem prejuízo da cobrança dos tributos devidos 

b) 0,5% ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o 

valor correspondente aos recursos mantidos ou utilizados 

no exterior e não informados à RFB nos prazos 

mencionados, limitada a 15%. 

Vale ressaltar que as multas serão aplicadas 

autonomamente a cada uma das infrações, ainda que 

caracterizada a ocorrência de eventual concurso, e, na 

hipótese da multa prevista na letra “b”, serão: 

a) reduzidas à metade, quando a informação for prestada 

após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de 

ofício 

b) duplicadas, inclusive quanto ao seu limite, em caso de 

fraude 

No mais, as Pessoas Físicas e Jurídicas deverão conservar 

todos os documentos comprobatórios das operações 

realizadas no exterior, relativos à origem e à utilização 

dos recursos oriundos do recebimento de exportações, e 
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deverão ser apresentados quando solicitados pelo 

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. 

A Instrução normativa pode ser acessada aqui. 

 

4) ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 
COFIS Nº 18, DE 09.03.2018 

 

Dispõe sobre o leiaute da EFD-Reinf - Escrituração Fiscal 

Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais. 

O ato declaratório pode ser consultado aqui e o leiaute 

aprovado está disponível no endereço eletrônico 

http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/2133. 

 

5) ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO 
COFIS Nº 023, DE 16.03.2018 

 

Fica aprovada a versão 1.0.7 do Manual de 

Preenchimento da e-Financeira, de que trata o inciso II do 

art. 15 da Instrução Normativa RFB nº 1.571, de 02 de 

julho de 2015, constante do anexo único, disponível para 

download na página da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) na Internet. 

 

6) ATO DECLARATÓRIO 
INTERPRETATIVO RFB Nº 2, DE 

22.03.2018 
 

Dispõe sobre as condições para dedutibilidade de perdas 

no recebimento de créditos decorrentes das atividades 

das pessoas jurídicas.  

De acordo com o ato, para a determinação do lucro real e 

da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro 

líquido somente podem ser deduzidos como despesas os 

créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas 

para os quais tenham sido cumpridos os requisitos 

previstos no art. 9º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 

1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que 

tenham sido liquidados pelo devedor. 

O ato declaratório pode ser consultado aqui. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=90994
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=90713
http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/2133
https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/efinanceira_manual_preenchimento_versao%20107_marco_2018.pdf
https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/efinanceira_manual_preenchimento_versao%20107_marco_2018.pdf
http://sped.rfb.gov.br/estatico/57/8749BC578842EB7CB8CBD537513A2D9DBC530A/Versao%20107%20-%2020180316%20-%20e-Financeira%20-%20Manual%20de%20Preenchimento.pdf
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=90941
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7) SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT 
Nº 599, DE 21.12.2017 

 

Em 23.03.2018 foi publicada a Solução de consulta COSIT 

nº 599, segundo a qual Pessoa jurídica que tenha como 

única atividade a emissão de cartões pré-pagos não se 

sujeita à apresentação da e-Financeira. 

A solução de consulta pode ser consultada na íntegra 

aqui. 

 

8) SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 2001, 
DE 21.02.2018  

 

A Receita Federal publicou em 08.03.2018 a Solução de 

consulta DISIT/SRRF02 nº 2001, segundo a qual, 

a isenção/dedução de parcela dos rendimentos de 

aposentadoria e pensão dos maiores de 65 anos, prevista 

no Inciso XV, do art. 6º, da Lei nº 7.713, de 1988, não 

alcança os rendimentos de optantes pela tributação 

exclusiva (regressiva), prevista no artigo 1º da Lei n° 

11.053, de 2004.  

A solução de consulta pode ser conferida na íntegra aqui. 

 

9)  SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 
7.006, de 15.02.2018  

 

A Receita Federal publicou em 26.03.2018 a Solução de 

consulta DISIT/SRRF02 nº 7.006, segundo a qual, na 

hipótese de as sociedades corretoras de seguros 

apurarem pagamento indevido ou maior que o devido, 

em razão de decisão do STJ, que reconheceu que essas 

sociedades não se encontram no rol de entidades 

constantes no 1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, o 

prazo para pleitear a restituição, na ausência de 

modulação de efeitos dessa decisão, será de 5 anos 

contados da data do pagamento indevido ou maior que o 

devido, consoante estabelece a legislação em vigor. A 

decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que 

reconheceu que as sociedades corretoras de seguros, as 

quais não se confundem com as sociedades de valores 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=90944
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=90645
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mobiliários ou com agentes autônomos de seguro 

privado, estão fora do rol de entidades constantes do art. 

22, § 1º, da Lei nº 8.212, de 1991, não se limita apenas à 

majoração da alíquota da Cofins, mas se espraia para 

outras relações tributárias, na medida em que outros 

dispositivos legais referem-se ao mesmo art. 22, § 1º, da 

Lei nº 8.212, de 1991, o qual se conecta ao sistema de 

apuração da Cofins por meio do art. 3º, § 6º, da Lei 

nº 9.718, 1998, ou à expressão nele contida. A vinculação 

da RFB à citada decisão do STJ implica o reconhecimento 

da cobrança indevida, mas não implica o dever de deferir 

pedidos de restituição sem prévia análise quanto à efetiva 

existência ou disponibilidade do direito creditório junto à 

RFB. 

A solução de consulta pode ser consultada aqui. 

 

10) SOLUÇÃO DE CONSULTA 
COSIT Nº 010, DE 08.03.2018  

 

A Receita Federal publicou em 28 de março de 2018 a 

Solução de consulta COSIT nº 10, segundo a qual Os 

pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito 

privado, operadoras de seguro saúde, a cooperativas de 

trabalho em decorrência dos serviços profissionais de 

medicina e correlatos de que tratam os itens 3, 20, 21, 24, 

32 e 34, do § 1º do art. 647 do RIR/1999, por essas 

últimas prestados ao segurados daquelas, sujeitam-se à 

retenção na fonte da CSLL, devendo as cooperativas de 

trabalho médico discriminarem em suas faturas ou 

apresentarem faturas segregadas dos valores a serem 

pagos a cada prestador de serviço, sob pena de a 

retenção recair sobre o valor total da fatura emitida pela 

cooperativa, observando-se o seguinte: 

a) valores relativos aos serviços profissionais de medicina 

e correlatos de que tratam os itens 3, 20, 21, 24, 32 e 34, 

do § 1ºdo art. 647 do RIR/1999 prestados por 

cooperados, pessoas físicas, que estarão sujeitos à 

retenção na fonte, em nome da cooperativa, da CSLL de 

que trata o art. 30, da Lei nº 10.833, de 2003, à alíquota 

de 1% (um por cento); 

b) valores relativos aos serviços profissionais de medicina 

ou correlatos ao exercício da medicina, de que tratam os 

itens 3, 20, 21, 24, 32 e 34, do § 1º do art. 647 do 

RIR/1999, prestados por ambulatório, banco de sangue, 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=90979
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casa de saúde, casa de recuperação ou repouso sob 

orientação médica, hospitais e pronto-socorro, 

cooperados ou credenciados, quando os atendimentos 

ocorrerem nas dependências dos estabelecimentos, e 

desde que presente a subordinação técnica e 

administrativa, ou seja, que o serviço seja prestado pelo 

profissional de medicina em nome da pessoa jurídica 

titular do estabelecimento e não em seu próprio nome, os 

quais não sofrerão retenção na fonte da CSLL, de que 

trata o art. 30, da Lei nº 10.833, de 2003; 

c) valores relativos aos serviços profissionais de medicina 

ou correlatos ao exercício da medicina, de que tratam os 

itens 3, 20, 21, 24, 32 e 34, do § 1º do art. 647 do 

RIR/1999, executados por profissionais de medicina, 

mediante intervenção de sociedades, cooperadas ou 

credenciadas, realizados nas dependências dos mesmos 

estabelecimentos, citados na alínea “b”, acima, sem 

subordinação técnica e administrativa a estes 

estabelecimentos, os quais estão sujeitos à retenção na 

fonte da CSLL, de que trata o art. 30, da Lei nº 10.833, de 

2003, à alíquota de 1% (um por cento), em nome de cada 

estabelecimento prestador do serviço; 

d) valores relativos aos serviços profissionais de medicina 

ou correlatos ao exercício da medicina, de que tratam os 

itens 3, 20, 21, 24, 32 e 34, do § 1º do art. 647 do 

RIR/1999, que poderiam ser prestados em caráter 

individual e de forma autônoma, mas que, por 

conveniência empresarial, são executados mediante a 

intervenção de sociedades, cooperadas ou credenciadas, 

os quais estão sujeitos à retenção na fonte da CSLL, de 

que trata o art. 30, da Lei nº 10.833, de 2003, à alíquota 

de 1% (um por cento), em nome de cada estabelecimento 

prestador do serviço. 

A solução de consulta pode ser consultada aqui. 

 

11)  GOVERNO PROPÕE 
UNIFICAÇÃO DO PIS E COFINS 

 

A Receita Federal quer unificar o Programa de Integração 

Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins). O projeto ainda deverá ser 

aprovado pelo Executivo antes de ser encaminhado ao 

Congresso Nacional. A intenção, de acordo com o 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=91024
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secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, é simplificar a 

tributação.  

Segundo o ex-Ministro da Fazenda Joaquim Levy, “essa é 

uma reforma extremamente ambiciosa, e que tem que 

ser bem conversada no Congresso, mas que pode ter 

impacto muito significativo na simplificação dos 

negócios”.  

A notícia pode ser conferida aqui. 

 

12) PLANOS DE SAÚDE QUESTIONAM 
O RECOLHIMENTO DO ISS 

 

Com a entrada em vigor da LC nº 157, de 2016, empresas 

de planos de saúde moveram ações contra a obrigação de 

recolher o ISS no local do domicílio do tomador do serviço 

e não mais do prestador. As primeiras decisões das quais 

se têm conhecimento beneficiam a Unimed de Rio Claro – 

SP e de Curitiba – PR. Ambas conseguiram suspender os 

efeitos das legislações de mais de 50 municípios para os 

quais deveriam recolher o imposto. 

A questão foi debatida no STF em 23.03.2018, no âmbito 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5835, quando foi 

concedida liminar para suspender a eficácia de toda 

legislação local editada para complementar a lei nacional. 

A LC nº 157 pode ser conferida aqui e a decisão do STF 

pode ser lida na íntegra aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/507049/noticia.html?sequence=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp157.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI5835Liminar.pdf
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