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SEGUROS E PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR ABERTA  

 

1) CIRCULAR SUSEP Nº 577, DE 
26.09.2018 

 

A Circular SUSEP nº 577, publicada em 26 de 

setembro, alterou a Circular SUSEP nº 477/2013, 

que trata do seguro garantia. 

A principal alteração trazida pela nova Circular (que 

implementou ainda pequenos ajustes de redação 

nos Anexos da Circular SUSEP nº 477/2013 foi a 

inclusão ao Anexo I da Circular SUSEP nº 477, o 

capítulo IV (Condições Particulares das Cláusulas 

Específicas - ramo 0775), contendo a Cláusula 

Específica I: Ações Trabalhistas e Previdenciárias. 

Basicamente, a nova redação deixa clara a 

necessidade de cobertura de obrigações de natureza 

trabalhista e previdenciária independentemente de 

condenação judicial ou acordo entre as partes.  

Nas palavras do voto condutor da decisão do 

Colegiado da SUSEP que aprovou a Circular, 

“prevalece a ideia-valor de que uma vez inadimplida 

pela contratada parcela atinente a encargos 

trabalhistas e previdenciários de obreiros, o seguro 

garantia pode ser acionado por cautela, uma vez já 

estar presente de forma latente o perigo e dano, 

despiciendo de que se ultime em fase derradeira, em 

sede de demanda judicial exaurida”. 

A edição da Circular deveu-se, no entendimento da 

SUSEP, ao conflito de normas que dispõem sobre 

garantia contratual em contratos firmados com a 

Administração (Circular Susep nº 477/2013 e 

Instrução Normativa nº 5/2017 da Secretaria de 

Gestão do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão) e á análise da Nota 
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Técnica nº 2428/2017/CGLCD/DGI/SE (SEI nº 

0230584), encaminhada pela CGU. 

Confira a nova Circular SUSEP nº 577/2018 aqui. 

 

2) CIRCULAR SUSEP Nº 578, DE 
26.09.2018 

 

A Circular SUSEP nº 578, publicada em 26.09.2018, 

incluiu o parágrafo 6º no artigo 2º da Circular SUSEP 

574, de 17 de agosto de 2018, com a seguinte 

redação: 

Art. 2º A Seguradora Líder deverá submeter 

anualmente, para aprovação do Conselho Diretor da 

SUSEP, uma previsão orçamentária detalhada de 

todas as suas despesas para o exercício social 

seguinte, até o dia 30 de setembro de cada ano. 

(...) 

§6º Excepcionalmente, para o primeiro ano de 

atendimento a esse normativo, o prazo para envio da 

previsão orçamentária contida no caput, será até o 

dia 30 de novembro de 2018. 

Tal norma é o resultado de uma série de discussões 

entre a Seguradora Líder, representantes do 

mercado de seguros, da SUSEP e outros sobre 

formas de ajuste da operação do seguro DPVAT em 

razão de questionamentos da sociedade em geral e 

em especial do Tribunal de Contas da União. 

Nesse sentido, a sujeição do orçamento da 

Seguradora Líder à SUSEP parece ter sido solução 

adequada, principalmente na medida em que afasta 

outras propostas que partiam de premissas 

inadequadas sobre a estrutura e o funcionamento do 

seguro DPVAT. 

A norma pode ser consultada aqui. 

http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=44373
http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=44374
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3) DELIBERAÇÃO SUSEP Nº 209, 
DE 30 DE AGOSTO DE 2018 

 

A Deliberação SUSEP nº 209, publicada em 30 de 

agosto, altera o Plano de Regulação para 2018. 

Dentre as novas propostas, elencadas pela SUSEP 

para o ano de 2018, estão: (i) deixar claro em 

disposição normativa que a carteira dos FIEs 

previdenciários deve ser marcada a mercado; (ii) 

compatibilizar a tabela de grupamentos para fins de 

cálculo de capital com a atual codificação; (iii) 

proposta de ajuste na Resolução CNSP nº 321/2015, 

visando garantir a segurança das operações com 

derivativos e fundos de investimentos sem 

inviabilizar investimentos que se mostrem vantajosos 

para as supervisionadas e para os participantes de 

planos de previdência e de seguro de vida por 

sobrevivência; (iv) adaptar o item 13.1 das 

Condições Gerais Padronizadas do Seguro 

Facultativo de Responsabilidade Civil do 

Transportador Rodoviário por Desaparecimento de 

Carga (RCF-DC) às novas nomenclaturas e 

documentações advindas da entrada em vigor, em 

02.10.2017, da versão 3.0 do MDF-e/CT-e; e (v) 

elaboração de minuta de Deliberação SUSEP que 

normatizará o processo de propositura de Regime 

Especial. 

Acesse a deliberação SUSEP nº 209/2018 aqui. 

 

4) ATAS DE REUNIÃO DA 
COMISSÃO CONTÁBIL DA SUSEP 

SÃO PUBLICADAS 
 

A Comissão Contábil da SUSEP divulgou, no mês de 

setembro, as atas das reuniões realizadas nos dias 

19/06/2018 e 26/07/2018. 

No dia 19/06/2018, a Comissão tratou das alterações 

normativas contáveis previstas para 2019, da 

http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=44148
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disponibilização do relatório final pela subcomissão 

de DPVAT, da atualização referente à expectativa de 

recebimento de salvados e ressarcidos e do manual 

de contabilidade dos mercados supervisionados pela 

SUSEP. 

A ata da reunião pode ser conferida aqui. 

Na reunião do dia 26/07/2018, a Comissão aprovou 

o relatório e encerramento das atividades da 

subcomissão de DPVAT. Além disso, informou que a 

partir dos resultados das discussões da subcomissão 

de expectativa de recebimento de salvados e 

ressarcidos, o Coordenador Substituto da Comoc 

elaborou uma proposta de normativo que será 

submetida à aprovação do Conselho Diretor para 

alteração da Circular SUSEP nº 517/15. 

A ata da reunião pode ser conferida aqui. 

 

5) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUSEP Nº 6, DE 12.09.2018 

 

O Superintendente da Superintendência de Seguros 

Privados – Susep, decidiu colocar em 

consulta pública minuta de Resolução CNSP que 

altera as Resoluções CNSP nº 296/2013, que dispõe 

sobre as regras e os critérios para operação do 

seguro de garantia estendida, quando da aquisição 

de bens ou durante a vigência da garantia do 

fornecedor, e dá outras 

providências, e nº 306/2014, que disciplina o 

pagamento de prêmios de seguros de garantia 

estendida e de seguros contratados junto a 

representantes de seguros, e dá outras providências, 

respectivamente. 

As sugestões puderam ser enviadas até o dia 

26/09/2018. A minuta proposta pode ser consultada 

aqui. 

http://susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/comissoes/atas-da-comissao-contabil/2018%2006%2019%20ATA_DE_REUNIaO_DA_COMISSaO_CONTABIL_DA_SUSEP%20vf.pdf
http://susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/comissoes/atas-da-comissao-contabil/2018%2007%2026%20ATA_DE_REUNIaO_DA_COMISSaO_CONTABIL_DA_SUSEP%20vf.pdf
https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/texto_minuta_edital_susep_6_2018.pdf
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6) EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 
SUSEP Nº 7, DE 26.09.2018 

 

O Superintendente da Superintendência de Seguros 

Privados – Susep, decidiu colocar em consulta 

pública minuta de Circular Susep que dispõe sobre 

regras e critérios para a elaboração e a 

comercialização de planos de seguro do ramo 

Fiança Locatícia. 

As sugestões poderão ser enviadas até o dia 

11/10/2018, por meio de mensagem eletrônica 

dirigida ao endereço coset.rj@susep.gov.br, 

devendo ser utilizado o quadro padronizado 

específico, disponível na página da Susep na 

Internet. A minuta proposta pode ser consultada 

aqui.  

 

 

 

MERCADO FINANCEIRO, 
MERCADO DE CAPITAIS E 

DIVERSOS 
 

1)  DECRETO Nº 9.492, DE 
05.09.2018 

 

Regulamenta a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 

2017, que dispõe sobre participação, proteção e 

defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos 

da administração pública federal, institui o Sistema 

de Ouvidoria do Poder Executivo federal, e altera o 

Decreto nº 8.910, de 22 de novembro de 2016, que 

aprova a Estrutura Regimental e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 

Funções de Confiança do Ministério da 

http://www.susep.gov.br/setores-susep/seger/copy_of_normas-em-consulta-publica/edital-de-consulta-publica-no-7-2018
http://www.susep.gov.br/setores-susep/seger/copy_of_normas-em-consulta-publica/Circular_SEI_15414.619344_2018_30.pdf
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Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral 

da União. 

Praticamente todo o Poder Executivo federal se 

submete ao Decreto: órgãos da Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional, assim como as 

estatais que recebam recursos do Tesouro Nacional 

para o custeio total ou parcial de despesas de 

pessoal ou para o custeio em geral, ou que prestem 

serviço público, ainda que não recebam recursos do 

Tesouro Nacional, para o custeio total ou parcial de 

despesas de pessoal ou para o custeio em geral.  

Com o decreto, as ouvidorias públicas federais 

passam a se organizar em um sistema, o Sistema de 

Ouvidoria do Poder Executivo federal – SisOuv. A 

ideia é que haja um canal único em que o cidadão 

possa se manifestar e ser respondido em 30 dias, 

prorrogáveis por mais 30. 

O Decreto pode ser consultado aqui. 

2) RESOLUÇÃO Nº 5, DO CGRCI – 
Comitê de Gestão de Riscos, 
Controle e Integridade, de 

25.07.2018 
 

A Resolução nº 5 do CGRCI aprova o Manual de 

Gestão de Riscos do Ministério da Fazenda e 

Sistema de Gestão de Riscos e Integridade do 

Ministério da Fazenda. Trata-se de um guia que 

apoia e instrumentaliza a Gestão de Riscos no 

Ministério da Fazenda, estabelecendo as etapas de: 

análise de contexto, identificação, mensuração e 

tratamentos de riscos; monitoramento e reporte de 

resultados. 

O Manual tem como objetivo auxiliar a visão dos 

conceitos, técnicas e métodos buscando torná-los 

mais acessíveis e úteis ao mapeamento de riscos, 

desde os processos de trabalho no dia a dia da 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2018/decreto-9492-5-setembro-2018-787147-publicacaooriginal-156348-pe.html
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unidade, até as decisões mais estratégicas do 

Ministério da Fazenda. 

A Resolução nº5 do CGRCI também instituiu o 

Sistema de Gestão de Riscos e Integridade do 

Ministério da Fazenda – GRIFA como a principal 

ferramenta eletrônica utilizada no gerenciamento de 

Risco e Integridade.  

O Manual está disponível aqui. 

 

3) RESOLUÇÃO CADE Nº 21, DE 
11.09.2018 

 

Disciplina os procedimentos previstos nos artigos 47, 

49, 85 e 86 da Lei nº 12.529, de 2011, relativos à 

articulação entre persecução pública e privada às 

infrações contra a ordem econômica no Brasil. 

Regulamenta os procedimentos de acesso aos 

documentos e às informações constantes dos 

Processos Administrativos para Imposição de 

Sanções Administrativas por Infrações à Ordem 

Econômica, inclusive os oriundos de Acordo de 

Leniência, de Termo de Compromisso de Cessação 

(TCC) e de ações judiciais de busca e apreensão, 

além de fomentar as Ações Civis de Reparação por 

Danos Concorrenciais (ACRDC). 

De acordo com o artigo 2º da Resolução, o histórico 

da conduta investigada, seus aditivos e demais 

documentos que contenham segredo industrial, 

assim como aqueles relativos à atividade 

empresarial de pessoas físicas ou jurídicas cuja 

divulgação possa gerar vantagens anticompetitivas, 

os que tenham sigilo definido por decisão judicial, 

além de informações sigilosas de natureza bancária 

e fiscal, permanecerão de acesso restrito. 

Essas informações sigilosas só poderão ser 

compartilhadas em casos de decisão judicial ou 

autorização dos lenientes. 

https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/fazenda_manual_de_gestao_de_riscos_3edicao_julho_2018.pdf


 8  
 

 

INFORMATIVO SETEMBRO 18 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

A norma está em linha com a tendência a se garantir 

cada vez mais publicidade aos processos 

administrativos no âmbito da Administração Pública 

Federal. 

A Resolução pode ser acessada aqui. 

 

4) CIRCULAR BACEN Nº 3.914, DE 
20.09.2018 

 

Altera as Circulares nºs 3.690 e 3.691, ambas de 16 

de dezembro de 2013, para dispor sobre o ingresso 

de moeda estrangeira com valor em reais 

preestabelecido no exterior para direcionamento dos 

recursos a pessoas naturais, para dispor sobre as 

operações de troca de câmbio sacado por manual, 

para ajustar o modelo do contrato de câmbio 

celebrado com clientes e para acrescentar códigos 

relativos a operações de câmbio. 

A Circular regulamenta alternativa para o envio de 

recursos do exterior para o Brasil. O destinatário 

poderá receber o dinheiro em reais, depositado 

diretamente em sua conta corrente ou poupança, 

sem a necessidade de realizar uma operação de 

câmbio.  

 A nova possibilidade de remessa vale para 

operações de transferências pessoais de até 

R$10.000,00. A alteração entra em vigor em 1º de 

novembro e pode ser consultada aqui. 

 

5) CARTA CIRCULAR BACEN Nº 
3.907, DE 10.09.2018 

 

Divulga os modelos dos relatórios do Processo 

Interno de Avaliação da Adequação de Capital 

(Icaap) e do Processo Interno Simplificado de 

Avaliação da Adequação de Capital (Icaap Simp), de 

http://www.cade.gov.br/assuntos/normas-e-legislacao/resolucao/resolucao-no-21-de-12-de-setembro-de-2018.pdf/view
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normativo.asp?numero=3914&tipo=Circular&data=20/9/2018
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que trata a Circular nº 3.846, de 13 de setembro de 

2017. 

A Carta Circular pode ser consultada aqui. 

 

6) CADE DISPONIBILIZA MINUTA 
DE NOVO REGIMENTO INTERNO 

PARA CONSULTA PÚBLICA 
 

No dia 11 de setembro, o Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica abriu prazo para consulta 

pública à nova proposta de regimento interno da 

autarquia. O Regimento regulamenta os 

procedimentos do Cade, além de detalhar a 

estrutura organizacional da autarquia, as 

competências das unidades administrativas e as 

atribuições de seus respectivos dirigentes. 

O prazo para recebimento de contribuições vai até 

10 de outubro e as sugestões devem ser 

encaminhadas para o e-mail 

consulta022018@cade.gov.br. 

A minuta proposta pode ser consultada aqui. 

 

7)  DELIBERAÇÃO Nº 016/2018 
 

Altera o normativo SARB 011/2013, instituído pelo 

Sistema de Autorregulação Bancária da Federação 

Brasileira de Bancos – FEBRABAN, que dispõe 

sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e 

ao financiamento do terrorismo.  

O Normativo com as atualizações inseridas pela 

Deliberação nº 16/2018 pode ser acessado aqui. 

 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/09/2018&jornal=515&pagina=153&totalArquivos=258
mailto:consulta022018@cade.gov.br
http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social-1/consultas-publicas-em-andamento/minuta-regimento-interno-1.pdf
http://cms.autorregulacaobancaria.com.br/Arquivos/documentos/PDF/Normativo%20SARB%20011%20-%20alterado%20pela%20delibera%C3%A7%C3%A3o%20016-2018.pdf
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8) CGU Publica Manual para a 
Avaliação de Programas de 

Compliance 
 

O Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 

da União (a antiga CGU) publicou, no dia 14 de 

setembro, o Manual Prático para a Avaliação de 

Programas de Integridade em Processo 

Administrativo de Responsabilização de Pessoas 

Jurídicas. 

O manual foi produzido em conjunto com a 

Secretaria de Transparência e Prevenção da 

Corrupção (STPC), unidade vinculadas à CGU, e 

aprovada por meio da Portaria Conjunta nº 6, 

contendo uma planilha de avaliação, que pode ser 

preenchida pelas comissões para mensurar todos os 

mecanismos de integridade, considerados no cálculo 

da multa administrativa. Além do mencionado anexo, 

o guia prático apresenta a metodologia de análise 

dos programas de integridade, os instrumentos 

necessários para sua avaliação pelas comissões, 

além dos modelos a serem utilizados durante os 

processos.  

O Manual propõe que a avaliação seja feita em três 

blocos – i) Cultura Organizacional de Integridade; ii) 

Mecanismos, políticas e procedimentos de 

integridade; e iii) Atuação da pessoa jurídica em 

relação ao ato lesivo. O objetivo da separação em 

blocos foi o de distinguir programas de compliance 

meramente formais dos que apresentam real intuito 

ético. 

Dessa forma, o Manual traz critérios mais claros para 

a avaliação dos programas de compliance das 

empresas, proporcionando maior segurança jurídica 

na aplicação da Lei Anticorrupção no país.  

O Manual pode ser acessado aqui. 

 

https://www.legiscompliance.com.br/images/pdf/cgu_manual_pratico_integridade_par.pdf
https://www.legiscompliance.com.br/images/pdf/cgu_manual_pratico_integridade_par.pdf
https://www.legiscompliance.com.br/images/pdf/cgu_manual_pratico_integridade_par.pdf
https://www.legiscompliance.com.br/images/pdf/cgu_manual_pratico_integridade_par.pdf
https://www.legiscompliance.com.br/images/pdf/cgu_manual_pratico_integridade_par.pdf
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9) PARECER DE ORIENTAÇÃO 
CVM Nº 038, DE 25.09.2018 

 

A CVM publicou, em 25 de setembro de 2018, o 

Parecer de Orientação nº 38, com recomendações 

sobre a celebração de contratos de indenidade 

(também conhecidos como contratos de indenização 

ou hold harmless agreements) entre companhias 

abertas e seus administradores. 

No entendimento da CVM, “a depender de seus 

termos, os contratos de indenidade podem trazer um 

impacto patrimonial substancial para a companhia, 

em contraposição ao que ocorre nos contratos de 

seguro de responsabilidade civil, comumente 

conhecidos como "D&O"”. Nestes, a companhia se 

obriga ao pagamento do prêmio, fixado na apólice de 

seguro, em contrapartida à indenização oferecida 

pela seguradora. No contrato de indenidade, a 

companhia assume parte do risco financeiro 

individual do administrador, relativo à investigação, 

acusação ou responsabilização da qual seja alvo, 

observados os termos e condições fixados no 

contrato. 

Na realidade, contratos de indenidade, em 

comparação com seguros D&O, parecem-se mais 

com auto seguros, não se podendo dizer que 

necessariamente trazem custo maior, o que 

dependerá da ocorrência ou não de perdas 

indenizáveis pela Companhia. 

O parecer pode ser consultado na página da CVM, 

aqui. 

 

10) AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA 
ALTERAÇÃO DA INSTRUÇÃO CVM 

Nº 555 
 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu para 

consulta pública minuta de Instrução que altera a 

http://www.cvm.gov.br/legislacao/pareceres-orientacao/pare038.html
http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2018/sdm0418.html
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Instrução CVM 555, para a inclusão de dispositivos 

relativos aos fundos de investimento previstos no art. 

3º da Lei nº 12.431/11, denominados Fundos 

Incentivados de Investimento em Infraestrutura (FI-

Infra). 

De acordo com Daniel Maeda, superintendente de 

relações com investidores institucionais (SIN), a 

proposta também tem por objetivo permitir que 

investidores não considerados qualificados nos 

termos da regulamentação específica possam 

realizar aplicações nestes fundos. “O arcabouço 

regulatório da ICVM 555 é bastante robusto e 

confere ampla proteção aos investidores”, afirmou. 

A disponibilização de fundos de investimento para 

aplicação nos ativos incentivados relacionados aos 

projetos de infraestrutura é benéfica, uma vez que as 

pessoas físicas, especialmente os investidores de 

varejo, poderão contar com gestão profissional para 

melhor avaliação dos riscos e retornos associados a 

esses ativos, que são de longo prazo, além de 

permitir maior diversificação de carteira, essencial 

para a diluição dos riscos do investimento”. 

Os fundos destinados a investidores não qualificados 

deverão obedecer a condições adicionais, como, por 

exemplo, o investimento em projetos performados, e 

o limite de diversificação mínimo de 20% da carteira 

do fundo por emissor. 

Sugestões e comentários poderão ser 

encaminhados à Superintendência de 

Desenvolvimento de Mercado da CVM por 

mensagem eletrônica, através do e-mail 

audpublicaSDM0418@cvm.gov.br, até o dia 

26/11/2018. 

 

 

 

 

  

mailto:audpublicaSDM0418@cvm.gov.br
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PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR FECHADA 
 

1) INSTRUÇÃO PREVIC Nº 3, DE 
24.08.2018 

 

A Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar – Previc, publicou a 

Instrução Previc nº 3, de 24 de agosto de 2018, que 

regulamenta a constituição do Comitê de Auditoria 

para as Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar – EFPC,  obrigatória para as 

“Entidades Sistematicamente Importantes – ESI”, e 

dispõe também sobre os relatórios anuais a serem 

elaborados pelos auditores independentes. 

O Comitê de Auditoria da ESI será vinculado ao 

Conselho Deliberativo da EFPC e deverá ser criado 

até 31 de dezembro de 2018, atendidos os requisitos 

mínimos previstos: (i) não sejam ou não tenham 

sido, no exercício social corrente e no anterior, 

diretor do fundo de pensão, membro responsável 

pela equipe de auditoria independente na entidade, 

membro do conselho fiscal e deliberativo da 

entidade; (ii) não podem ser cônjuges, parentes em 

linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e por 

afinidade, até o segundo grau, das pessoas referidas 

nas condições anteriores; (iii) não poderão receber 

qualquer outro tipo de remuneração da entidade, 

ressalvada aquela relativa à sua função de 

integrante do Comitê de Auditoria. 

O ato normativo ainda dispõe sobre os relatórios a 

serem produzidos todos os anos pelo auditor 

independente: sobre as demonstrações contábeis, 

sobre as deficiências de controles internos e para 

propósito específico.  

A Instrução pode ser acessada aqui. 

http://www.previc.gov.br/regulacao/normas/instrucoes/instrucoes-previc/2018/instrucao-previc-no-3-de-24-de-agosto-de-2018.pdf/view
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2) INSTRUÇÃO PREVIC Nº 4, DE 
24.08.2018 

 

Dispõe sobre as consultas para elucidação de 

dúvidas relativas à interpretação da legislação do 

regime de previdência complementar fechada. 

A nova norma ampliou o rol de matérias que podem 

ser objeto de consultas relativas à interpretação da 

legislação sobre o regime de previdência 

complementar fechada. Agora, as entidades também 

podem encaminhar à Autarquia requerimentos de 

consulta sobre certificação e habilitação de 

dirigentes; retirada de patrocínio; cisão, fusão e 

incorporação de planos e entidades; migração entre 

planos de benefícios; plano de custeio; 

equacionamento de déficit; e destinação de reserva 

especial. 

 De acordo com a Instrução, a consulta será 

analisada e respondida pela Previc no prazo de trinta 

dias, contados da data de disponibilização pela 

EFPC de todas as informações e documentos 

necessários, prorrogáveis por igual período, desde 

que devidamente motivada. 

A consulta, no entanto, não suspende e não 

interrompe eventuais prazos em curso para o 

exercício de direito ou cumprimento de obrigação, 

nem outro de qualquer natureza a que, porventura, 

estiver sujeito o consulente. 

A Instrução pode ser consultada aqui. 

 

3) INSTRUÇÃO PREVIC Nº 5, DE 
03.09.2018 

 

Dispõe sobre procedimentos e define prazos para 

análise de requerimentos que se encontram no 

http://www.previc.gov.br/regulacao/normas/instrucoes/instrucoes-previc/2018/instrucao-previc-no-4-de-24-de-agosto-de-2018.pdf/view
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âmbito da competência da Diretoria de 

Licenciamento - Dilic. 

A Dilic passará a ter 20 dias úteis para aprovar atos 

como convênios de termo de adesão e suas 

alterações; a constituição e cancelamento / 

encerramento de um fundo de pensão e de planos. 

Em se tratando de transferência de gerenciamento 

de planos e constituição de uma entidade com 

aplicação de regulamento de plano de benefícios e 

de celebração de convênio ou termo de adesão, o 

prazo de aprovação será de 25 dias úteis. Também 

ficou estabelecido o tempo máximo de 30 dias úteis 

para a alteração de estatuto; aplicação ou alteração 

de regulamentos dos planos de benefícios; 

certificação de modelo de regulamento de plano de 

benefícios; retirada vazia de patrocinador ou 

instituidor; habilitação de dirigentes; e 

reconhecimento de instituição certificadora. 

A avaliação de saldamento de plano de benefícios, o 

prazo será de 35 dias úteis, e a retirada de 

patrocinador ou instituidor; destinação de reserva 

especial em requerimento que envolva reversão de 

valores; as operações de fusão, cisão ou 

incorporação de planos de benefícios ou entidade; a 

migração ou operações relacionadas terão o prazo 

de 60 dias úteis. 

A Instrução pode ser consultada aqui. 

 

4) PORTARIA PREVIC/DICOL Nº 
839, DE 31.08.2018 

 

Dispõe sobre o fluxo e os procedimentos internos 

para atendimento às consultas das EFPC. 

De acordo com a Portaria, a consulta será 

protocolada e inserida no Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI e será distribuída para a diretoria 

http://www.previc.gov.br/regulacao/normas/instrucoes/instrucoes-previc/2018/instrucao-previc-no-5-de-3-de-setembro-de-2018.pdf/view
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competente. Ato contínuo, a Coordenação Geral 

responsável avaliará a admissibilidade da consulta.  

O ato normativo prevê como deverá ocorrer a 

tramitação do processo e os requisitos a serem 

observados na elaboração da consulta interna: (i) 

formulação do questionamento de forma clara e 

precisa, com indicação objetiva dos procedimentos, 

conceitos ou dispositivos normativos sobre os quais 

há dúvida de interpretação, de modo a permitir 

orientação e aplicação genéricas; (ii) consulta prévia 

a ementário ou outros documentos internos da 

Previc para verificar se não há posicionamento já 

firmado sobre o assunto objeto da consulta interna; e 

(iii) envio de eventuais documentos que facilitem a 

compreensão e o exame da matéria.  

A Portaria pode ser consultada aqui. 

 

5) PORTARIA PREVIC/DICOL Nº 
866, DE 13.09.2018 

 

Estabelece procedimentos e documentos 

necessários para instruir os requerimentos de 

processos de licenciamento. 

De modo geral, a Portaria estabelece diretrizes às 

entidades de previdência complementar que queiram 

fazer as solicitações referidas na Instrução Previc nº 

5/2018.  

Os requerimentos instruídos em desacordo com o 

disposto nesta Portaria serão devolvidos para a 

EFPC e será concedido prazo de cinco dias úteis 

para correção. 

Para requerimentos de cancelamento de plano ou de 

EFPC, retirada de patrocinador ou instituidor, 

habilitação de dirigentes ou certificação de modelo 

de regulamento de plano de benefícios, a EFPC 

http://www.previc.gov.br/regulacao/normas/portarias/2018/portaria-no-839-de-31-de-agosto-de-2018.pdf/view
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deverá observar os normativos específicos de cada 

operação. 

A Portaria pode ser consultada aqui. 

 

6) PORTARIA PREVIC/DIFIS Nº 
929, DE 27.09.2018 

 

A Portaria divulga os planos de benefícios 

classificados como de probabilidade e impacto 

baixos, segundo critérios da metodologia de 

Supervisão Baseada em Risco adotados pela Previc, 

e que enviaram Demonstrações Atuariais - DA na 

forma completa no encerramento de um dos quatro 

exercícios imediatamente anteriores. 

Os planos de benefícios constituídos na modalidade 

de contribuição definida cujos saldos contábeis 

sejam nulos nas contas "Benefício Definido" do 

grupo de contas das provisões matemáticas estão 

dispensados da elaboração e encaminhamento das 

Demonstrações Atuariais - DA. 

A Portaria pode ser consultada aqui. 

 

7) CONSULTA PÚBLICA PREVIC Nº 
1/2018 – REGRAS DE 

INVESTIMENTOS 
 

A Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc) disponibilizou consulta 

pública referente à consolidação das regras de 

investimento. Trata-se de proposta de Instrução 

Normativa para simplificar e consolidar as normas de 

investimento, de acordo com a Resolução CMN nº 

4.661/18, com o intuito de tornar a regulação menos 

complexa e implementar a proporcionalidade 

regulatória. 

http://www.previc.gov.br/regulacao/normas/portarias/2018/portaria-no-866-de-13-de-setembro-de-2018.pdf/view
http://www.previc.gov.br/regulacao/normas/portarias/2018/portaria-previc-no-929-de-27-de-setembro-de-2018.pdf
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A minuta da instrução contém os requisitos mínimos 

para elaboração das Políticas de Investimentos dos 

planos de benefícios, além de consolidar os 

normativos de cadastro e envio de informações do 

demonstrativo de investimentos, e propor a extinção 

da necessidade de autorização prévia para 

negociações privadas. 

Ademais, a proposta prevê a necessidade de 

designação de administrador para a gestão de riscos 

e regulamenta os perfis de investimento. 

Os interessados deverão encaminhar e-mail para 

previc.cgoi@previc.gov.br, com o título: “Consulta 

Pública nº 1/2018”, incluindo redação proposta para 

o artigo (parágrafo, inciso, alínea, item ou anexo) e 

justificativa correspondente para a proposta. O prazo 

para envio de sugestões se encerra em 11/10/2018. 

A minuta da nova norma pode ser consultada aqui. 

 

8) CONSULTA PÚBLICA PREVIC Nº 
2/2018 – CONTRATAÇÃO DE 

SEGUROS 
 

A Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc) disponibilizou consulta 

pública referente à contratação de seguros para 

cobertura de riscos. A proposta regulamenta a 

contratação, pelas entidades fechadas de 

previdência complementar (EFPC), de seguro para 

cobertura de riscos decorrentes de invalidez de 

participante, morte de participante ou assistido, 

sobrevivência de assistido e desvio de hipóteses 

biométricas, de acordo com a Resolução CNPC nº 

17/2015. 

De acordo com a minuta proposta, qualquer 

pagamento da seguradora para a entidade, que não 

seja a título de indenização, deverá ter previsão 

contratual e ser destinado ao respectivo plano de 

http://www.previc.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social-2/consultas-publicas-em-andamento/consulta-publica-no-1-2018/minuta-instrucao-regras-de-investimento.pdf
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benefícios e a entidade deverá dar publicidade aos 

participantes e assistidos sobre condições de 

seguro, suas formas de acesso e valores destinados 

ao pagamento do prêmio. A medida tem o objetivo 

de aumentar a transparência das informações. 

A nova norma é mais uma tentativa de estimular a 

transferência de riscos de EFPC’s para seguradoras. 

Os interessados deverão encaminhar e-mail 

para previc.cgat@previc.gov.br, com o título: 

“Consulta Pública nº 2/2018”, incluindo redação 

proposta para o artigo (parágrafo, inciso, alínea, item 

ou anexo) e justificativa correspondente para a 

proposta. O prazo para envio de sugestões se 

encerra em 11/10/2018. 

A minuta da nova norma pode ser consultada aqui. 

 

9) CONSULTA PÚBLICA PREVIC Nº 
3/2018 – PROCEDIMENTOS 
CONTÁBEIS DAS ENTIDADES 

 

A Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc) disponibilizou consulta 

pública referente aos procedimentos contábeis das 

entidades, de acordo com a Resolução CNPC nº 

29/2018. O objetivo é simplificar os procedimentos, 

aumentar o grau de transparência das informações 

prestadas e alinhar às Normas Brasileiras de 

Contabilidade. 

A proposta também aborda a estruturação da 

planificação contábil padrão e as demonstrações 

contábeis que devem ser encaminhadas à Previc, 

bem como estabelece a forma, o meio e a 

periodicidade do envio das informações. 

O interessado deve encaminhar e-mail 

para previc.cgac@previc.gov.br, com o título: 

http://www.previc.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social-2/consultas-publicas-em-andamento/consulta-publica-no-2-2018/minuta-instrucao-contratacao-de-seguros.pdf/view
mailto:previc.cgac@previc.gov.br
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“Consulta Pública nº 3/2018”, incluindo redação 

proposta para o artigo (parágrafo, inciso, alínea, item 

ou anexo) e justificativa correspondente para a 

proposta. O prazo para envio de sugestões se 

encerra em 11/10/2018. 

A minuta da Instrução em consulta pública pode ser 

consultada aqui. 

 

10) PREVIC DIVULGA GUIA DE 
PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE 

INVESTIMENTOS 
 

A Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc) disponibilizou documento 

consolidado de “Perguntas e Respostas” para dirimir 

dúvidas relacionadas à Resolução CMN nº 

4.661/2018. 

O documento pode ser consultado aqui. 

SAÚDE 
 

1) RESOLUÇÃO CFM Nº 2.183, DE 
21.06.2018 

 

Dispõe de normas específicas para médicos que 

atendem o trabalhador. 

Segundo a Resolução CFM nº 2.183/18, caberá ao 

médico do trabalho assistir ao trabalhador, fornecer 

atestados, pareceres, laudos e relatórios, 

considerando que o repouso o acesso a terapias ou 

o afastamento da exposição nociva faz parte de todo 

tratamento. Será dever do médico atuar visando a 

promoção da saúde e a prevenção da doença, 

promover o esclarecimento sobre as doenças 

crônicas, explicar sobre os riscos existentes no 

ambiente de trabalho e notificar formalmente o 

empregado da ocorrência ou da suspeita de acidente 

http://www.previc.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social-2/consultas-publicas-em-andamento/consulta-publica-no-3-2018/minuta-instrucao-procedimentos-contabeis.pdf
https://www.editoraroncarati.com.br/v2/phocadownload/PREVIC_perguntas_respostas_sobre_investimentos_da_previdencia_complementar.pdf
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ou doença de trabalho, devendo deixar registrado no 

prontuário do trabalhador, entre outras obrigações. 

A Resolução também veda, a assinatura pelo 

médico, do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 

em branco, ou a emissão do ASO sem que tenha 

realizado o exame médico do trabalhador, ou sem 

que o médico esteja familiarizado com os princípios 

da patologia ocupacional e suas causas, bem como 

com o ambiente, as condições de trabalho e os 

riscos a que está ou será exposto cada trabalhador.  

O texto também estabelece que, ao encaminhar o 

trabalhador para a perícia previdenciária inicial, o 

médico do trabalho deve entregar relatório com a 

descrição das condições em que se deu o acidente 

ou agravo, entre outras regras. 

A norma pode ser consultada aqui. 

 

2)  AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DEBATEU ALTERAÇÃO EM 

NORMAS CONTÁBEIS A SEREM 
SEGUIDAS PELAS 

OPERADORAS DE SAÚDE 
 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

realizou no dia 14/09, no Rio de Janeiro, uma 

audiência pública para receber da sociedade e de 

representantes do setor subsídios, sugestões ou 

críticas em relação à proposta de alteração dos 

anexos da RN nº 290/2012, que tratam das normas 

contábeis que devem ser seguidas pelas operadoras 

de planos de saúde. O objetivo é conciliar a 

necessidade de ajustes técnicos, verificada em 

avaliações internas, com demandas trazidas pelo 

setor. 

A proposta de mudança na normativa foi estruturada 

a partir de debates realizados em reuniões da 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=21/09/2018&jornal=515&pagina=206&totalArquivos=209


 22  
 

 

INFORMATIVO SETEMBRO 18 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

Comissão Técnica Contábil da ANS, com a 

participação de entidades representativas das 

operadoras, de representantes do meio acadêmico e 

de órgãos técnicos, como o Instituto Brasileiro de 

Atuária (IBA) e Instituto dos Auditores Independentes 

do Brasil (Ibracon). A proposta abarca, entre outras 

questões, a realização do Teste de Adequação de 

Passivo (TAP) pelas operadoras - com a divulgação 

dos resultados de desequilíbrios em notas 

explicativas nos balanços de final de exercício - e a 

formalização de princípios de boas práticas 

contábeis adotados em consonância com as 

diretrizes do Comitê de Pronunciamento Contábil 

(CPC). 

O edital e a exposição de motivos da audiência 

pública, entre outros documentos, podem ser 

consultados aqui. 

 

3) TCU PUBLICA GUIA DE 
GOVERNANÇA E GESTÃO EM 

SAÚDE 
 

No dia 30/08/2018, o Tribunal de Contas da União 

publicou o guia de governança e gestão em saúde, 

aplicável à Secretarias e Conselhos de Saúde.  

A necessidade de melhorias da saúde pública no 

País motivou a realização do levantamento nacional 

de governança e gestão em saúde, executado nos 

anos de 2015 e 2016, sob a relatoria do Ministro 

Bruno Dantas, em cooperação com Tribunais de 

Contas estaduais e municipais de todo o país, 

juntamente com o Instituto Rui Barbosa (IRB), 

Associação dos Membros dos Tribunais de Contas 

do Brasil (Atricon), e com o apoio do Conselho 

Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) e do 

Conselho Nacional das Secretarias Municipais de 

Saúde (Conasems). O trabalho representou também 

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sociedade/4619-audiencia-publica-debate-alteracao-em-normas-contabeis-seguidas-pelas-operadoras


 23  
 

 

INFORMATIVO SETEMBRO 18 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

uma forma de contribuir para o aprimoramento sobre 

o tema nas organizações responsáveis pelo bom 

andamento das políticas públicas de saúde 

brasileiras em nível estadual, municipal e distrital: os 

conselhos e as secretarias de saúde.  

A construção do guia baseia-se no conhecimento 

acumulado e nas respostas obtidas nos 

questionários elaborados no decorrer do 

mencionado levantamento. Além de trazer 

importantes conceitos e aplicações acerca dos 

temas, o documento apresenta inúmeras práticas 

que podem, conforme a melhor avaliação, ser 

utilizados pelos conselhos e secretarias de saúde 

em suas funções. 

O guia pode ser consultado aqui. 

 

4) TRF 3 confirma sentença 
favorável ao CREMESP em ACP 

em face da ANS 
 

Em 2007, o CREMESP interpôs Ação Civil Pública 

em face da ANS, que objetivava a declaração da 

nulidade da Resolução ANS nº 153/2007. Tal 

resolução estabelecia a inclusão de dados 

confidenciais de paciente, em especial a indicação 

do Código Internacional da Doença (CID), em 

qualquer documento ou formulário do sistema de 

Troca de Informações em Saúde Suplementar 

(TISS). 

Na ação, o Conselho defendeu o sigilo médico sobre 

qualquer ato administrativo externo, protegendo os 

pacientes, que eram obrigados a autorizar a 

identificação de sua doença para ter cobertura do 

plano; e os profissionais, que, por não colocarem o  

https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/guia-de-governanca-e-gestao-em-saude.htm
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CID do paciente na guia TISS, não receberiam 

honorários. 

Em 2013, houve o julgamento da ação pela 24ª Vara 

Civil Federal, que considerou "ilegal e indevida a 

obrigação de indicação do CID em fichas de 

informação do sistema TISS, por violar o direito à 

intimidade e o dever de sigilo decorrente da relação 

médico-paciente e caracterizar a informação uma 

infração ética”.  

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

(TRF3) manteve a decisão. 

 

 

 

 

 

TRIBUTÁRIO  

 

1) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 
Nº 1.832, DE 20.09.2018 

 

Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.627, de 11 de 

março de 2016, e a Instrução Normativa RFB nº 

1.704, de 31 de março de 2017, que dispõem sobre 

o Regime Especial de Regularização Cambial e 

Tributária instituído pela Lei nº 13.254, de 13 de 

janeiro de 2016. 

A norma, ao tratar da revisão dos valores declarados 

no Regime Especial de Regularização Cambial e 

Tributária - RERCT, dispõe que, constatada 

incorreção em relação ao valor dos ativos, serão 

lançadas eventuais diferenças em auto de infração, 

https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/598252818/apelacao-civel-ap-213458920074036100-sp


 25  
 

 

INFORMATIVO SETEMBRO 18 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

para exigir o pagamento dos tributos e acréscimos 

legais incidentes sobre os valores declarados 

incorretamente.   

Somente o pagamento integral dos tributos e 

acréscimos, no prazo de 30 dias da ciência do auto 

de infração, extinguirá a punibilidade dos crimes 

previstos na Lei 13.254/2016 praticados pelo 

declarante, relacionados aos ativos cujo valor foi 

declarado incorretamente.  

Todavia, o contribuinte poderá, no prazo de 30 dias 

contados da data da ciência da intimação da 

exigência, impugnar o lançamento, de acordo com o 

Processo Administrativo Fiscal previsto no Decreto 

70.235/72. A impugnação não suspende nem 

interrompe o prazo para o pagamento integral dos 

tributos. 

A Instrução Normativa pode ser consultada aqui. 

 

2) SOLUÇÃO DE CONSULTA 
COSIT Nº 097, DE 17.08.2018 

 

Segundo a solução de consulta COSIT nº 97/2018, 

os valores recebidos em razão de sinistro coberto 

por contrato de seguro, por pessoas jurídicas 

tributadas na forma do lucro presumido, deverão ser 

adicionados integralmente à base de cálculo do lucro 

presumido (IR) se o contribuinte os deduziu como 

custo ou despesa em período no qual foi tributado 

com base no lucro real, ou ser subtraídos do 

quantitativo da efetiva perda e, caso o resultado seja 

positivo, ser adicionados ao lucro presumido. 

Além disso, no regime de apuração cumulativa, as 

indenizações recebidas destinadas à reparação de 

danos patrimoniais não integram a base de cálculo 

da contribuição para o PIS/Pasep e nem para o 

COFINS. 

A Solução de Consulta pode ser acessada aqui. 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=95102&visao=compilado
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=94742
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