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SEGUROS
SEGUROS E PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
COMPLEMENTAR ABERTA
1) DECRETO Nº 9.446, DE
11.07.2018

Além disso, alterou também o art. 6º do referido
Anexo II, para constar que serão válidos os seguros
de responsabilidade civil cobertos pelas empresas
seguradoras do país de origem, desde que tenham
acordos com empresas seguradoras do outro país,
para liquidação e pagamento de indenizações (em
vez de sinistros, como constava da redação anterior).
A íntegra da norma pode ser consultada através do
link: http://www.imprensanacional.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/29702801/do12018-07-12-decreto-n-9-446-de-11-de-julho-de-2018-29702741

Em 12.07.2018, foi publicado no Diário Oficial da
União o Decreto nº 9.446, de 11.07.2018, que
promulga a Emenda ao Anexo II do Acordo de
Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e
Cargas entre a República Federativa do Brasil e a
República Cooperativista da Guiana.
A Emenda trouxe alterações para o art. 5º do Anexo
II do Acordo – que trata da obrigação de contratação
de seguro para as empresas realizarem transportes
internacionais, previstas no Acordo -, alterando os
valores mínimos de cobertura e eliminando os
valores-limite por sinistro ou catástrofe.
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2) CIRCULAR SUSEP Nº 572, DE
10.07.2018
Em 11.07.2018, foi publicada no Diário Oficial da
União a Circular SUSEP nº 572, de 10.07.2018, que
altera a Circular SUSEP nº 517, de 30 de julho de
2015.
A recém-publicada Circular inseriu o art. 112-A na
Circular SUSEP nº 517/2015, para determinar que o
envio de recargas que não tenham junho e dezembro
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como meses de referência deverá ser previamente
autorizado pela área responsável pelo quadro a ser
recarregado, sendo que a autorização poderá ser
dada mediante solicitação da supervisionada à área
responsável pelo quadro a ser recarregado ou por
iniciativa da SUSEP, nos casos em que seja
identificada a necessidade de alteração nos dados
previamente enviados.
Embora não tenham sido definidos ou exemplificados
os casos de necessidade de alteração nos dados
previamente enviados, referido dispositivo se reveste
de grande importância prática, tendo em vista que o
envio de informações para a SUSEP é uma obrigação
da qual as supervisionadas não podem desonerar-se
mas que, em muitas vezes, gera problemas de ordem
prática. Dessa forma, uma possibilidade expressa de
autorização de envio de recarga fornece maior
segurança para as entidades supervisionadas (além
de lhes permitir um maior controle de compliance).
Além disso, a Circular SUSEP nº 572 alterou o art.
113 da Circular SUSEP nº 517, para incluir que
quando a data limite de entrega das informações
coincidir com feriado na sede da SUSEP (além das
hipóteses de coincidir no sábado, domingo ou feriado
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nacional, já previstos), considerar-se-á o primeiro dia
útil subsequente.
Por fim, a Circular SUSEP nº 572 também alterou o
art. 114 da Circular SUSEP 517. Oprotocolo de
processamento emitido pelo sistema referente a uma
carga válida passará a valer como comprovante de
cumprimento da entrega, o mesmo não valendo para
o protocolo de envio emitido pelo sistema. Além disso,
eventuais cargas que forem invalidades pelo sistema
serão desconsideradas pela SUSEP para todos os
efeitos.
A norma entrou em vigor no momento de sua
publicação, razão pela qual essas alterações deverão
ser observadas já no mês de agosto/2018.
A íntegra da norma pode ser consultada através do
link:
http://www.imprensanacional.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/29493695/do12018-07-11-circular-n-572-de-10-de-julho-de-2018-29493687

3) PORTARIA MF Nº 351, DE
24.07.2018
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Em 25.07.2018, foi publicada no Diário Oficial da
união a Portaria MF nº 351, de 24.07.2018, que
dispõe sobre a indicação e seleção de conselheiros
para o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de
Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e
de Capitalização - CRSNSP, a criação, a composição
e funcionamento do Comitê de Avaliação e Seleção
de Conselheiros do CRSNSP, altera o Regimento
Interno do CRSNSP e dá outras providências.
A referida portaria estabelece condições e critérios
para a indicação dos possíveis conselheiros, tanto por
parte do setor público quanto pelas entidades
representativas dos mercados de seguro, de
previdência privada aberta, de capitalização, de
resseguro e de corretagem de seguro.
Além disso, a portaria cria o Comitê de Avaliação e
Seleção de Conselheiros (CAS), que irá conduzir o
processo de seleção de conselheiro para integrar o
CRSNSP, acompanhar e avaliar os relatórios e
indicadores de desempenho da atividade dos
conselheiros, apresentar propostas de alteração da
composição do CRSNSP e dos critérios de seleção ao
Ministro de Estado da Fazenda, dentre outras
funções.
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O CAS será presidido pelo Presidente do CRSNSP, e
constituído por um representante da SUSEP, um
representante da PGFN e um representante da
CNSeg.
Trata-se, sem dúvida, de melhoria significativa na
Governança do Colegiado.
A íntegra da norma pode ser acessada através do link:
http://www.imprensanacional.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34027125/do12018-07-25-portaria-n-351-de-24-de-julho-de-2018-34027013

4) SUSEP DISPONIBILIZA
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO
ESPECIAL INSTITUÍDA PELA
PORTARIA SUSEP N° 7.070/2018
Em 25/07/2018, a SUSEP disponibilizou o Relatório
Final da Comissão Especial instituída pela Portaria
SUSEP nº 7.070/2018 com a finalidade de analisar as
propostas apresentadas pelos grupos de trabalho
responsáveis pela revisão tarifária do DPVAT de 2015
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e 2016 e pelas fiscalizações realizadas sobre este
tema.
Em resumo, foram apresentadas as seguintes
possibilidades:
Possibilidade 1: adoção de um modelo híbrido, que
cobriria os riscos de natureza social e privada. A parte
de natureza privada teria livre concorrência e tarifa
livre. A parte do seguro de natureza social seria
estruturada em conformidade com as operações de
natureza pública, e seria responsável pelo pagamento
dos sinistros de veículos não identificados e
inadimplentes;
Possibilidade 2: adoção de um seguro integralmente
social de pagamento obrigatório (nos moldes do atual
DPVAT) para os proprietários de veículos, a ser
destinado integralmente aos órgãos competentes do
Governo Federal, que seria responsável pela
distribuição adequada dos recursos;
Possibilidade 3: adoção de um seguro integralmente
social de pagamento obrigatório (nos moldes do atual
DPVAT) para os proprietários de veículos, estruturado
sob a forma de concessão pública;
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Possibilidade 4: extinção do modelo atual, com a
operacionalização pela iniciativa privada de um
seguro de danos por acidentes com veículos, com
livre concorrência, sem parcela de caráter social;
Possibilidade 5: aperfeiçoamento do modelo atual,
apresentado pela Seguradora Líder, com alterações
em questões relacionadas à importância segurada,
responsabilidade pelo cálculo da tarifa, destinação de
lucros, destinação de excedente técnico, orçamentos
de despesas administrativas e despesas com
sinistros, governança corporativa, entre outros;
Possibilidade 6: adoção do Projeto de Lei nº
8338/2017, referente ao Seguro Obrigatório de
Acidentes de Trânsito (SOAT), que prevê um modelo
em que o preço e os valores das indenizações seriam
livremente definidos pelas seguradoras (de forma
individual ou reunidas em consórcio), e, para os casos
de seguros não contratados ou vencidos, as
indenizações seriam pagas por um consórcio ou
seguradora com quadro societário integrado;
O relatório, por fim, recomenda que caso o CNSP não
adote nenhuma das possibilidades acima elencadas,
com a manutenção do sistema atual, que ao menos
seja considerada a possibilidade de se definir um
VOLTAR AO SUMÁRIO
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valor de remuneração nominal que represente a
remuneração máxima do Consórcio. Ainda, que deste
valor sejam descontadas eventuais irregularidades
que a fiscalização apontasse, estimulando o
Consórcio a buscar o maio nível de conformidade
possível na gestão de seus gastos.
Está claro que o Relatório é tão somente o fim de uma
fase de discussões muito preliminares entre os
participantes do mercado e o Governo.
A íntegra do relatório pode ser acessada através do
link:
http://susep.gov.br/setoressusep/cgsoa/comissoes/comissao-especial-2013-novo-modelodpvat-portaria-susep-no-7070-2018
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MERCADO FINANCEIRO,
MERCADO DE CAPITAIS E
DIVERSOS
1) DECRETO Nº 9.412, DE

(ii) Para compras e serviços não relacionados a
obras e serviços engenharia
Na modalidade convite - até R$ 176 mil;
Na modalidade tomada de preços - até R$ 1,43
milhão; e
Na modalidade concorrência - acima de R$ 1,43
milhão.

18.06.2018
Em 19.07.18 foi publicado o Decreto nº 9.412/2018
atualizando os valores limites de 3 modalidades de
Licitação - convite, tomada de preços e concorrência
- conforme a natureza da contratação.
Desta forma, os valores atualizados são:

Também foram atualizados os valores de contratação
por meio de Dispensa de Licitação (10% do previsto
na modalidade convite, conforme estabelece o art.
24a Lei de Licitações), passando a: (i) R$ 33 mil para
obras e serviços de engenharia; e (ii) R$17,6 mil para
as demais licitações.

(i) Para obras e serviços de engenharia

Os valores atualizados entrarão em vigor a partir de
18.07.2018.

Na modalidade convite - até R$ 330 mil;

A íntegra da norma pode ser acessada através do link:

Na modalidade tomada de preços - até R$ 3,3 milhão;
e

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2018/decreto/D9412.htm

Na modalidade concorrência - acima de R$ 3,3
milhão.
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2) SENADO APROVA O PROJETO DE
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS PESSOAIS
Em 10.07.2018, o Senado aprovou o Projeto de Lei nº
53, de iniciativa do Deputado Federal Milton Monti
(PR/SP), que dispõe sobre a proteção de dados
pessoais e define as situações em que estes podem
ser coletados e tratados, quer seja pelas empresas,
quer seja pelo Poder Público, além de alterar a lei nº
12965/14 (também conhecida por “Marco Civil da
Internet”).
O projeto agora segue para a sanção presidencial,
que pode tanto vetar alguns trechos de artigos, ou
artigos inteiros, ou até mesmo o projeto inteiro.
O escritório Santos Bevilaqua Advogados está
preparando um estudo sobre o tema, que será
publicado quando da promulgação da Lei em sua
versão definitiva.

3) DECRETO Nº 46.366/2018, DE
19.07.2018
Em 20.07.2018, foi publicado no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro o Decreto 46.366, de
19.07.2018, que regulamenta, no âmbito do poder
executivo estadual, a Lei Federal nº 12.846/2013 (“Lei
Anticorrupção”), que dispõe sobre a responsabilidade
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática
de atos contra a administração pública e dá outras
providências.
Referido decreto vem sendo alvo de inúmeras críticas
por, dentre outros aspectos, prever a possibilidade de
desconsideração da personalidade jurídica pela
comissão processante, antes mesmo da finalização
do relatório do Processo Administrativo de
Responsabilização, se constatar uma das situações
previstas no art. 14 da Lei Anticorrupção.
A íntegra da norma pode ser acessada através do link:
https://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostr
a_edicao.php?session=VVRCVk5FOUVTa1JTUkdkMFRucEpORkpUT
URCTmExRTFURlZKZUZKcVFYUk5WRmt4VFZSUmVVOUZTa1pSYTF
Feg==&p=NQ==
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4) INSTRUÇÃO CVM Nº 599, DE
27.07.2018

Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) é o
órgão responsável por pedidos dessa natureza.
A íntegra da norma pode ser acessada através do link:
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-

Em 30.07.2018, foi publicada no Diário Oficial da
União a Instrução CVM nº 599, de 27.07.2018, que
altera a Instrução CVM nº 510, de 29 de novembro de
2011 (que dispõe sobre o cadastro de participantes do
mercado de valores mobiliários), a Instrução CVM nº
542, de 20 de dezembro de 2013 (que dispõe sobre a
prestação de serviços de custódia de valores
mobiliários), e a Instrução CVM nº 543, de 20 de
dezembro de 2013 (que dispõe sobre a prestação de
serviços de escrituração de valores mobiliários e de
emissão de certificados de valores mobiliários).
Em relação à Instrução CVM nº 510, a referida
instrução apenas atualizou a nomenclatura que
passou a ser utilizada após a edição das instruções
CVM 542 e 543 (“escriturador” e “custodiante” de
valores mobiliários).

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34551407/do12018-07-30-instrucao-n-599-de-27-de-julho-de-2018-34551402

5) PORTARIA BCB Nº 98.972, DE
25.07.2018
Em 27.07.2018, foi publicada no Diário Oficial da
União a Portaria BCB nº 98.972, de 25.07.2018, que
estabelece, no âmbito do Banco Central,
procedimentos para as demandas formuladas com
base na Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação – LAI).
A íntegra da norma pode ser acessada através do link:
http://www.imprensanacional.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34376838/do12018-07-27-portaria-n-98-972-de-25-de-julho-de-2018-34376807

Em relação as Instruções CVM nºs 542 e 543, a
Instrução CVM nº 599 promoveu alterações nos
procedimentos de concessão e cancelamento de
registro, ressaltando que a Superintendência de
INFORMATIVO JULHO 18 | Santos Bevilaqua Advogados
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6) AUDIÊNCIA PÚBLICA SNC Nº
01/2018
Em 12.07.2018, a CVM instaurou a Audiência Pública
para a minuta de deliberação que aprova o
Documento de Revisão de Pronunciamentos
Técnicos nº 13 do CPC. O prazo final para
manifestação se encerra em 27.07.2018
A íntegra do edital com maiores informações pode ser
acessada
através
do
link:
http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_snc/2018
/snc0118.html

7) CONSULTA PÚBLICA – CPA 015
Em 20.07.2018, o Instituto Brasileiro de Atuária – IBA
iniciou o processo de Consulta Pública para o CPA nº
015 – “Provisões de Riscos a Decorrer
(Supervisionadas SUSEP)”.
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O CPA nº 015 tem por objetivo apresentar os
melhores procedimentos, critérios e princípios a
serem utilizados na mensuração das provisões
referentes a riscos a decorrer. Apesar de servir como
embasamento do atuário responsável técnico das
entidades supervisionadas pela SUSEP, ele também
oferece mecanismos de esclarecimento aos técnicos
e demais responsáveis pela gestão e governança das
sociedades, acerca da forma e abrangência do
conceito destas provisões.
O prazo para manifestação se encerra em
09.08.2018. A minuta do CPA nº 015 pode ser
consultada
através
do
link:
http://www.atuarios.org.br/uploads/documentos/20180227_CPA
_Riscos a decorrer - vers%C3%A3o para CP 015.pdf

8) CONSULTA PÚBLICA – CPA 016
Em 20.07.2018, o IBA iniciou o processo de Consulta
Pública para o CPA nº 016 – “Mensuração de Riscos
Agregados”.
O CPA nº 016 tem por objetivo fornecer à comunidade
atuarial os melhores procedimentos, critérios e
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princípios a serem utilizados nos modelos de
mensuração do capital econômico ou regulatório.
Além
disso,
referido
CPA
será
aplicado
especificamente às sociedades seguradoras,
entidades abertas de previdência complementar,
entidades de capitalização e resseguradores locais.
O prazo para manifestação se encerra em
09.08.2018. A minuta do CPA nº 016 pode ser
consultada
através
do
link:
http://www.atuarios.org.br/uploads/documentos/20180312 CPA
Mensura%C3%A7%C3%A3o de Riscos - vers%C3%A3o para CP
16.pdf

9) AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM
03/2018
Em 24/07/2018, a CVM submeteu à audiência pública
minuta de norma que propõe alterações nas
Instruções CVM nº 356 de 2001, nº 472 de 2008, nº
476 de 2009, nº 521 de 2012, nº 555 de 2014, e nº
578 de 2016, com o objetivo de aprimorar questões
que envolvem a oferta de valores mobiliários por meio
de ofertas públicas com esforços restritos.
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Especificamente, a minuta almeja a instituição de
limitações à aplicação de fundos de investimento em
ofertas sem registro, notadamente os RPPS –
Regimes Próprios de Previdência Social, e a vedação
de ofertas de certificados por securitizadoras não
registradas, de forma que apenas CRI – Certificado
de Recebíveis Imobiliários e CRA – Certificado de
Recebíveis Agrícolas emitidos por securitizadoras
registradas como companhias abertas na CVM
possam ser objeto de ofertas com esforços restritos.
Por fim, pretende-se, também, a inclusão de novas
hipóteses de infrações graves nas regras que
dispõem sobre a constituição, a administração, o
funcionamento e a divulgação das informações dos
fundos de investimento e sobre a atividade de
classificação de risco de crédito no âmbito do
mercado de valores mobiliários.
O prazo final para manifestação se encerra em
23/08/2018. A íntegra do edital com maiores
informações pode ser acessada através do link:
http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2018/sdm0
318.html
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PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR FECHADA

A íntegra da norma pode ser consultada através do
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/link:
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/33676354/do12018-07-23-instrucao-previc-n-2-de-16-de-julho-de-201833676350

1) INSTRUÇÃO PREVIC Nº 002, DE

2) PORTARIA SPREV/MF Nº 026, DE
05.07.2018

16.07.2018
Em 23.07.2018, foi publicada no Diário Oficial da
União a Instrução PREVIC nº 02, de 16.07.2017, que
altera a Instrução MPS/SPC nº 34, de 24 de setembro
de 2009 e torna sem efeito a Instrução Previc nº 1, de
3 de maio de 2018.
A Instrução foi editada porque as Entidades Fechadas
de
Previdência
Complementar
enfrentaram
dificuldades para enviar o balancete do mês de maio,
cujo prazo de envio terminaria no dia 30 de junho,
como resultado de um problema operacional
relacionado ao código da conta do Plano de Gestão
Administrativa definido pela IN 1 da Previc.
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Em 09.07.2018, foi publicada no Diário Oficial da
União a Portaria SPREV/MF nº 026, de 05.07.2018,
que convocou audiência pública com o objetivo de
promover o debate e colher contribuições sobre as
boas práticas de gestão e a governança, com vistas a
subsidiar estudos e formulação de políticas públicas
que visem o desenvolvimento e o aprimoramento da
governança
do
Regime
de
Previdência
Complementar – RPC.
A audiência se realizou e, 27 de julho de 2018, com o
propósito de discutir e colher subsídios relativos à
organização do RPC; governança dos órgãos de
regulação, instâncias recursais, de fiscalização e
supervisão do Estado para o RPC; aprimoramento da
estrutura de governança atual das EFPC; e
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fortalecimento dos controles internos, de riscos e a
transparência.
A Secretaria de Previdência, por intermédio da
Subsecretaria
do
Regime
de
Previdência
Complementar, divulgará relatório com a síntese das
sugestões apresentadas, no endereço eletrônico
http://www.previdencia.gov.br/.

3) PORTARIA PREVIC Nº 674, DE
11.07.2018
A PREVIC, através da Portaria nº 674, de 11.07.2018,
habilitou 134 dirigentes de Entidades Fechadas de
Previdência Complementar no mês de junho.

O Ministério da Fazenda aprovou, através da Portaria
MF nº 359, de 26.07.2018, o Regimento Interno da
Secretaria de Previdência que, entre outras
atribuições, assiste o Ministro de Estado da Fazenda
na definição e no acompanhamento das políticas de
previdência, incluído o Regime de Previdência
Complementar, além de outras ações envolvendo o
Conselho Nacional de Previdência Complementar
(CNPC) e a Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (PREVIC).
A íntegra da norma pode ser consultada através do
link:
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MF/2018/
359.htm

A íntegra da norma pode ser consultada através do
link:
http://www.previc.gov.br/licenciamento-ehabilitacao/habilitacao-de-dirigentes/lista-de-dirigenteshabilitados/portaria-previc-no-674-de-11-de-julho-de-2018.pdf

4) PORTARIA MF Nº 359, DE
26.07.2018
INFORMATIVO JULHO 18 | Santos Bevilaqua Advogados
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SAÚDE
1) AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR – COPARTICIPAÇÃO
Em 28.06.2018, foi publicada no Diário Oficial da
União a Resolução Normativa 433/2018, editada pela
ANS, que, dentre outras providências, dispõe sobre
os Mecanismos Financeiros de Regulação, como
fatores moderadores de utilização dos serviços de
assistência médica, hospitalar ou odontológica no
setor de saúde suplementar. Ou seja, visa regular os
mecanismos de franquia e coparticipação, previstos
pela Lei nº 9.656/98 desde a sua promulgação.
Os mecanismos financeiros de regulação são aqueles
cuja moderação do uso do plano de saúde se dá
mediante a cobrança de valores do beneficiário.
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A Resolução Normativa nº 433/2018 definia a coparticipação como o valor devido à operadora de
plano privado de assistência à saúde, em razão da
realização de um procedimento ou evento em saúde
pelo beneficiário(art. 2º, I, §1º, da RN 433/2018),
enquanto que a franquia seria o valor estabelecido no
contrato de plano privado de assistência à saúde, até
o qual a operadora de plano privado de assistência à
saúde não tem responsabilidade de cobertura, quer
nos casos de reembolso ou nos vasos de pagamento
à rede credenciada, referenciada ou cooperada (art.
2º, II, §2º, da RN 433/2018).
A resolução ainda trazia limitações aos valores que as
operadoras de planos privados de saúde poderiam
cobrar, a título de franquia e coparticipação, dos
beneficiários. Bem como somente entraria em vigor
em dezembro deste ano.
No entanto, referida resolução, desde a sua
promulgação, foi duramente criticada pela sociedade,
culminando com a sua suspensão através de liminar
concedida pelo Supremo Tribunal Federal - STF em
Arguição
de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental – ADPF proposta pelo Conselho
Federal da OAB.
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A decisão do STF baseou-se na alegação de que
saúde não seria mercadoria, além do que a ANS não
teria competência para regulamentar o tema.
No que diz respeito à primeira alegação, temos que o
Tribunal confundiu o regime jurídico à saúde pública
(entendida como um direito de todos e dever do
Estado, nos termos do art. 196, da Constituição
Federal) com o regime aplicável aos serviços privados
de saúde, entendidos como aqueles executados por
particulares com claro intuito de exploração de
atividade econômica.
Já em relação à competência da ANS, a Lei
9.656/1998 é clara ao determinar que está
subordinada às normas e à fiscalização da ANS
qualquer modalidade de produto, serviço e contrato
que apresente, além da garantia de cobertura
financeira de riscos de assistência médica, hospitalar
e odontológica, outras características que o diferencie
de atividade exclusivamente financeira, tais como os
mecanismos de regulação (art. 1ª, §1º, “d” da referida
Lei).
Em que pese a falta de técnica e acuidade da decisão
proferida pelo STF, a ANS decidiu, em 30/07/2018,
pela revogação da Resolução nº 433/2018 e pela
INFORMATIVO JULHO 18 | Santos Bevilaqua Advogados

abertura de nova audiência pública para discussão do
tema.
Infelizmente, resta claro que a sociedade e as suas
instituições têm evidentes dificuldades em perceber
que a solução do problema do custo da saúde
suplementar é uma condição para a sobrevivência da
saúde suplementar.

2) EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
ANS Nº 010, DE 09.07.2018
Em 10.07.2018, foi publicado no Diário Oficial da
União o Edital de Audiência Pública ANS nº 010, de
09.07.2018, determinando a realização de audiência
pública com a finalidade de obter subsídios,
informações, sugestões ou críticas relativas às
propostas envolvendo a Política de Preços e
Reajustes na Saúde Suplementar.
A íntegra do edital pode ser consultada através do
link:
http://www.imprensanacional.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/29343391/do32018-07-10-edital-de-audiencia-publica-n-10-de-9-de-julho-de2018-29343387
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3) CONSULTA PÚBLICA ANS Nº 68,
de 05.07.2018
Em 05.07.2018, a ANS instaurou a Consulta Pública
nº 68, com a finalidade de reunir informações,
subsídios, sugestões ou críticas relativas à proposta
de Resolução Normativa que visa aprimorar os
critérios de constituição de provisões técnicas a
serem observados pelas operadoras de planos de
saúde. O prazo final para manifestação se encerra em
03.08.2018.
A íntegra do edital pode ser acessada através do
link: http://www.ans.gov.br/participacao-dasociedade/consultas-e-participacoes-publicas/consulta-publica-n68-instituicao-da-peona-sus-pic-e-outras-alteracoes-na-rn-393-de2015-que-dispoe-sobre-os-criterios-de-constituicao-de-provisoes-

Em 12.07.2018, foi publicada a abertura da Consulta
Pública ANS nº 69, de 11.07.2018, determinando-se
o prazo de 30 dias, contados após 7 dias da
publicação de sua abertura, para que sejam
apresentadas críticas e sugestões relativas à
proposta de Resolução Normativa que visa
estabelecer os conceitos, ritos e procedimentos
adotados pela ANS para o processo de atualização do
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.
A íntegra do edital pode ser acessada através do link:
http://www.imprensanacional.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/29700281/do12018-07-12-consulta-publica-n-69-de-11-de-julho-de-201829700251

5) CONSULTA PÚBLICA ANS Nº
070, DE 12.07.2018

tecnicas-a-serem-observados-pelas-operadoras

4) CONSULTA PÚBLICA ANS Nº
69, DE 11.07.2018
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Em 13.07.2018, foi publicada a abertura da Consulta
Pública ANS nº 70, de 12.07.2018, determinando-se
o prazo de 30 dias, contados após 7 dias da
publicação de sua abertura, para que sejam
apresentadas críticas e sugestões relativas à
proposta de normativo que altera o Fator de
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Qualidade, que compõe o índice de reajuste da ANS
a ser aplicado pelas operadoras de planos privados
de assistência à saúde aos seus prestadores de
serviço de atenção à saúde, nas hipóteses previstas
na regulação.
A íntegra do edital pode ser acessada através do link:
http://www.imprensanacional.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/29895775/do12018-07-13-consulta-publica-n-70-de-12-de-julho-de-201829895762

INFORMATIVO JULHO 18 | Santos Bevilaqua Advogados

VOLTAR AO SUMÁRIO

17

TRIBUTÁRIO
1) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº
1.813, DE 13.07.2018

Tal medida nos parece de duvidosa legalidade, tendo
em vista que institui uma garantia para o próprio
processo administrativo, considerando que a maior
utilidade deste processo para o importador é o
desembaraço de suas mercadorias, e, para tanto, ele
deve ingressar no processo administrativo e ofertar
uma garantia (mesmo que através de seguro
aduaneiro).

Em 17.07.2018, foi publicada no Diário Oficial da
União a Instrução Normativa RFB n° 1.813, de
13.07.2018, alterando a Instrução Normativa SRF nº
680, de 2 de outubro de 2006, que disciplina o
despacho aduaneiro de importação.

A íntegra da norma pode ser consultada através do
link:
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-

Dentre as alterações, destacamos a alteração do §9º
do art. 48, que prevê para o caso de impugnação do
auto de infração a que se refere o § 8º (constituído
após manifestação de inconformidade do importador
sobre exigências da fiscalização acerca de eventual
crédito tributário), o importador poderá requerer o
desembaraço das mercadorias ao chefe da unidade
da RFB de análise fiscal, mediante a prestação de
garantia sob a forma de depósito em dinheiro, fiança
bancária ou seguro aduaneiro, no valor do montante
exigido.

2) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº
1.814, DE 18.07.2018

INFORMATIVO JULHO 18 | Santos Bevilaqua Advogados

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/31718214/do12018-07-17-instrucao-normativa-n-1-813-de-13-de-julho-de-201831718202

Em 20.07.2018, foi publicada no Diário Oficial da
União a Instrução Normativa nº 1.814, de 18.07.2018,
alterando a Instrução Normativa RFB nº 907, de 9 de
janeiro de 2009, que dispõe sobre o Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).
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A íntegra da norma pode ser acessada através do link:
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-

A íntegra da norma pode ser consultada através do
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/link:

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/33544410/do1-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34553153/do1-

2018-07-20-instrucao-normativa-n-1-814-de-18-de-julho-de-2018-

2018-07-30-instrucao-normativa-n-1-819-de-26-de-julho-de-2018-

33544402

34553148

3) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº

4) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº
1.821, DE 30.07.2018

1.819, DE 27.07.2018
Em 30.07.2018, foi publicada no Diário Oficial da
União a Instrução Normativa RFB nº 1.819, de
27.07.2018, que altera a Instrução Normativa RFB nº
1.787, de 7 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais Previdenciários e de Outras entidades e
Fundos (DCTFWeb).
Referida instrução prorrogou a obrigatoriedade da
adoção da DCTFweb, em substituição da GFIP, da
competência de julho/2018 para agosto/2018, para
aquelas empresas que tenham apresentado
faturamento superior a R$ 78 milhões no anocalendário de 2016.

INFORMATIVO JULHO 18 | Santos Bevilaqua Advogados

Em 31.07.2018, foi publicada no Diário Oficial da
União a Instrução Normativa RFB nº 1.821, de
30.07.2018, alterando a Instrução Normativa RFB nº
1.422, de 19.12.2013, que dispõe sobre a
Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
A nova norma determina que a adoção da
Escrituração Fiscal Digital (EFD) supre a elaboração,
registro e autenticação de livros para registro de
inventário e registro de entradas em relação ao
mesmo período, efetuados com base no caput e no §
7º do art. 2º e no art. 3º da Lei nº 154, de 25 de
novembro de 1947, para fins do disposto no art. 48 da
Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, desde que
informados na EFD na forma prevista nos arts. 261 e
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292 a 298 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto sobre a Renda).

2018-07-31-instrucao-normativa-n-1-821-de-30-de-julho-de-2018-

Além disso, supre também a exigência contida na
Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de
2001 (que dispõe sobre informações, formas e prazos
para apresentação dos arquivos digitais e sistemas
utilizados por pessoas jurídicas), e na Instrução
Normativa MPS/SRP nº 12, de 20 de junho de 2006
(que aprova a versão 1.0.0.2 do Manual Normativo de
Arquivos Digitais e o Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos digitais – SVA), em relação
às informações constantes da EFD.

5) PORTARIA RFB Nº 1.087, DE
19.07.2018

Por fim, a Instrução Normativa RFB nº 1.821
determina que os contribuintes que apuram o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ por qualquer
sistemática que não o Lucro Real que deixarem de
apresentar a ECF nos prazos fixados no art. 3º, ou a
apresentar com incorreções ou omissões, ficam
sujeitos à aplicação das multas previstas no art. 12 da
Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991.
A íntegra da norma pode ser consultada através do
link:
http://www.imprensanacional.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34732109/do1-
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34732097

Em 20.07.2018, foi publicada no Diário Oficial da
União a Portaria RFB nº 1.087, de 19.07.2018, que
dispõe sobre o fornecimento de cópias de
documentos em poder da Secretaria da Receita
Federal do Brasil a terceiros.
A íntegra da norma pode ser acessada através do link:
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?vi
sao=anotado&idAto=93479

6) RESOLUÇÃO CGSN Nº 141, DE
06.07.2018
Em 12.07.2018, foi publicada no Diário Oficial da
União a Resolução CGSN nº 141, de 06.07.2018, que
altera as Resoluções CGSN nº 139, de 19 de abril de
2018, que dispõe sobre o Programa Especial de
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Regularização Tributária das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples
Nacional (Pert-SN), destinado ao Microempreendedor
Individual, e nº 140, de 22 de maio de 2018, que
dispõe sobre o Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional).
No que diz respeito à Resolução CGNS nº 139, a
Resolução CGNS nº 141 alterou o texto do inciso VI
do art. 1º, para esclarecer que o Micro-Empreendedor
Individual (MEI) poderá incluir no PERT-SN débitos
não exigíveis para fins de contagem de tempo de
contribuição
para obtenção dos benefícios
previdenciários.
Na redação anterior, vigia a redação de que os
referidos débitos poderiam ser incluídos no PERT SN
para fins de contagem de carência. Entretanto, ao se
incluir débitos não exigíveis (isto é, que foram
atingidos pela decadência e a fiscalização não pode
mais cobrá-los) no PERT-SN, o contribuinte está,
mais que vertendo contribuições para a contagem do
período de carência para obtenção de benefícios
previdenciários, aumentando o seu período
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contributivo como um todo. Dessa forma, a redação
atual é mais correta, do ponto de vista técnico.
Já no que diz respeito à Resolução CGNS nº 140, a
Resolução CGNS nº 141 apenas fez alterações no
sentido de corrigir pequenos erros de ordem
ortográfica, não alterando, substancialmente, o que já
estava disposto.
A íntegra da norma pode ser acessada através do link:
http://www.imprensanacional.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/29702945/do12018-07-12-resolucao-n-141-de-6-de-julho-de-2018-29702857

7) SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
Nº 99.003, DE 03.07.2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA:
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INDENIZAÇÃO DE SEGURO. BASE DE CÁLCULO.
INCIDÊNCIA.
Os valores auferidos a título de indenização em
virtude de sinistro de bem do ativo compõem
integralmente a base de cálculo da Contribuição para
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o PIS/Pasep, em seu regime de apuração não
cumulativa.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.637, de 2002, art. 1º.
Vinculada à Solução de Consulta Cosit nº 21, de 22
de março de 2018, publicada no Diário Oficial da
União (DOU) de 03 de abril de 2018.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
EMENTA:
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
INDENIZAÇÃO DE SEGURO. BASE DE CÁLCULO.
INCIDÊNCIA.
Os valores auferidos a título de indenização em
virtude de sinistro de bem do ativo compõem
integralmente a base de cálculo da Cofins, em seu
regime de apuração não cumulativa.
Dispositivos Legais: Lei nº 10.833, de 2003, art. 1º.
Vinculada à Solução de Consulta Cosit nº 21, de 22
de março de 2018, publicada no Diário Oficial da
União (DOU) de 03 de abril de 2018.
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ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA JURÍDICA - IRPJ
EMENTA: LUCRO REAL. INDENIZAÇÃO
SEGURO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA.

DE

As indenizações de seguro recebidas por pessoa
jurídica, tributada com base no lucro real, em virtude
de sinistro de bem do seu ativo são tributadas pelo
IRPJ somente pelo ganho de capital eventualmente
apurado, decorrente do confronto da verba
indenizatória com o valor contábil do bem no
momento do sinistro; sendo indedutível, para fins de
apuração do lucro real, o valor correspondente à
baixa do bem destruído.
Dispositivos Legais: Código Tributário Nacional, art.
43; Lei 9.430, de 1996, art. 70, § 5º; IN SRF nº 93, de
1997, art. 32, § 2º; Lei nº 4.506, de 1964, art. 47, § 6º;
Decreto nº 3.000, de 1999, art. 418; Parecer
Normativo CST nº 114, de 1978.
Vinculada à Solução de Consulta Cosit nº 21, de 22
de março de 2018, publicada no Diário Oficial da
União (DOU) de 03 de abril de 2018.
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ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO - CSLL
EMENTA: LUCRO REAL. INDENIZAÇÃO
SEGURO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA.

DE

CLÁUDIA LÚCIA PIMENTEL MARTINS DA SILVA
Coordenadora

8) SOLUÇÃO DE CONSULTA
VINCULADA Nº 8.012, DE
01.06.2018

As indenizações de seguro recebidas por pessoa
jurídica, submetida à tributação do imposto de renda
com base no lucro real, em virtude de sinistro de bem
do seu ativo são tributadas pela CSLL somente pelo
ganho de capital eventualmente apurado, decorrente
do confronto da verba indenizatória e o valor contábil
do bem no momento do sinistro; sendo indedutível,
para fins de apuração da base de cálculo da CSLL, o
valor correspondente à baixa do bem destruído.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF

Dispositivos Legais: Lei nº 8.981, de 1995, art. 57;
Código Tributário Nacional, art. 43; Lei 9.430, de
1996, art. 70, § 5º; IN SRF nº 93, de 1997, art. 32, §
2º; Lei nº 4.506, de 1964, art. 47, § 6º; Decreto nº
3.000, de 1999, art. 418; Parecer Normativo CST nº
114, de 1978.

REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 385 SRRF/8ª RF/DISIT, DE 28 DE OUTUBRO DE 2008.

Vinculada à Solução de Consulta Cosit nº 21, de 22
de março de 2018, publicada no Diário Oficial da
União (DOU) de 03 de abril de 2018.
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CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA A PLANO
FECHADO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
INDEDUTIBILIDADE.

As contribuições extraordinárias, ou seja, aquelas que
se destinam ao custeio de déficit, serviço passado e
outras finalidades não incluídas na contribuição
normal, às entidades fechadas de previdência
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complementar, não são dedutíveis da base de cálculo
do imposto sobre a renda de pessoa física.

9) SOLUÇÃO DE CONSULTA
VINCULADA Nº 8.013, DE

SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 354, DE 6 DE
JULHO DE 2017, PUBLICADA EM 25 DE JULHO DE
2017.
Dispositivos Legais: Constituição Federal (com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 17
de março de 1993), art. 150, § 6º; Lei Complementar
nº 108, de 29 de maio de 2001, art. 6º; Lei
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, arts.
18 a 21, 68 e 69; Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, arts. 4º, inciso V, e, 8º, incisos I e II, alínea e;
Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 11;
Instrução Normativa SRF nº 588, de 21 de dezembro
de 2005. art. 6º.

REGINA COELI ALVES DE MELLO
Chefe
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12.06.2018
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA A PLANO
FECHADO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
INDEDUTIBILIDADE.
REFORMA A SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 378 SRRF/8ª RF/DISIT, DE 23 DE OUTUBRO DE 2008
A fonte pagadora, na condição de responsável
tributário pelo recolhimento do IRRF, não pode, por
ocasião do pagamento das complementações de
aposentadoria (aos assistidos) e de salários (aos seus
empregados), deduzir, da base de cálculo do referido
imposto, as contribuições destinadas a cobrir déficits
(contribuições extraordinárias). Tais contribuições
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não têm a mesma natureza das contribuições
normais.

SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 354, DE 6 DE
JULHO DE 2017, PUBLICADA EM 25 DE JULHO DE
2017.
Dispositivos Legais: Constituição Federal (com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 17
de março de 1993), art. 150, § 6º; Lei Complementar
nº 108, de 29 de maio de 2001, art. 6º; Lei
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, arts.
18 a 21, 68 e 69; Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, arts. 4º, inciso V, e, 8º, incisos I e II, alínea e;
Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 11;
Instrução Normativa SRF nº 588, de 21 de dezembro
de 2005. art. 6º.
REGINA COELI ALVES DE MELLO
Chefe
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SÓCIOS DO ESCRITÓRIO E RESPECTIVAS ÁREAS
ÁREAS

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

João Marcelo dos
Santos

Julia de Menezes
Nogueira

Juliano Nicolau de
Castro

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

Direito Tributário
(11) 5643-1062
jnogueira@santosbevilaqua.com.br

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

Keila Manangão

Marco Antônio Bevilaqua

Roberto F. S. Malta Filho

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

Seguro, Resseguro, Previdência
Complementar e Saúde Suplementar
(11) 5643-1063
mbevilaqua@santosbevilaqua.com.br

Societário, Contratual, Fusões e
Aquisições, Arbitragens e Recuperações
Judiciais/Reestruturações
(11) 5643-1064
rmalta@santosbevilaqua.com.br
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