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SEGUROSEGUROSEGUROSEGUROSSSS    EEEE    PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA 
COMPLEMECOMPLEMECOMPLEMECOMPLEMENTAR ABERTANTAR ABERTANTAR ABERTANTAR ABERTA        

 

1) CIRCULAR SUSEP Nº 579, DE 
13.11.2018 

 

Em 16.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Circular SUSEP nº 579, de 13.11.2018, que 
altera a Circular SUSEP nº 535, de 28 de abril de 
2016, que, por sua vez, estabelece a codificação dos 
ramos de seguro e dispõe sobre a classificação das 
coberturas contidas em planos de seguro, para fins de 
contabilização. 

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser acessada através do link: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=16/11/2018&jornal=515&pagina=70 

2) DELIBERAÇÃO SUSEP Nº 213, DE 

13.11.2018 

 

Em 16.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Deliberação SUSEP nº 213, de 13.11.2018, 
que disciplina a elaboração do Plano de Regulação no 
âmbito da Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP. 

Referida deliberação é importante na medida em que 
o Plano de Regulação é o documento de 
planejamento institucional, com duração bienal e 
revisão anual, indicando os temas afetos ao mercado 
regulado que demandam prioridade, visando uma 
maior efetividade na elaboração de normas, 
previsibilidade das ações e direcionamento dos 
esforços para o cumprimento da missão e objetivos 
estratégicos da SUSEP.  

A íntegra da norma pode ser consultada através do 
link: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=16/11/2018&jornal=515&pagina=69  
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3) DELIBERAÇÃO SUSEP Nº 214, DE 
22.11.2018 

 

Em 23.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Deliberação SUSEP nº 214, de 22.11.2018, 
que institui os indicadores e as metas de desempenho 
globais e intermediárias, para fins do 8º Ciclo de 
Avaliação de Desempenho Institucional da 
Superintendência de Seguros Privados, e dá outras 
providências.  

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser consultada através do link: 
http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.
aspx?tipo=1&codigo=44794 

 

4) 2ª SEÇÃO DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ DECIDE 

SOBRE A INAPLICABILIDADE DA 
TAXA REFERENCIAL – TR NA 
CORREÇÃO MONETÁRIA DE 

BENEFÍCIO COMPLEMENTAR PAGO 
POR ENTIDADE ABERTA DE 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR- 
EAPC 

 

Em 05.11.2018, a Segunda Seção do STJ 
sedimentou o entendimento, em sede de embargos 
de divergência, sobre a impossibilidade de imposição 
da Taxa Rerencial - TR como índice de correção 
monetária em benefício complementar pago por 
Entidade Aberta de Previdência Complementar – 
EAPC. 

Segundo o STJ, a taxa não é capaz de mensurar o 
fenômeno inflacionário, pois sua fórmula de cálculo é 
desvinculada da variação de preços da economia. 
Dessa forma, a aplicação única da TR em benefício 
complementar da aposentadoria, de natureza 
periódica e alimentar, resultaria em substanciais 
prejuízos ao assistido.  

Além disso, restou consignado que devem ser 
aplicados os índices de atualização estipulados, ao 
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longo dos anos, pelos órgãos do Sistema Nacional de 
Seguros Privados, sobretudo para os contratos de 
previdência privada aberta: na ordem, ORTN, OTN, 
IPC, BTN, TR e índice geral de preços de ampla 
publicidade.  

No entanto, o índice aplicado pode variar conforme o 
tempo, uma vez que o participante tem direito 
adquirido de que o benefício previdenciário 
complementar seja atualizado monetariamente de 
forma efetiva. Mas esse direito adquirido não se 
estende à fixação de um único índice.  

Por fim, entendeu-se pela improcedência da alegação 
da EAPC no sentido de que a TR deve ser aplicada 
sem limite temporal para os contratos firmados em 
data anterior a 1º/1/1997, ao passo que somente para 
aqueles pactuados em data posterior é que incidiria 
algum dos índices gerais de preço de ampla 
publicidade, sob pena de acarretar em eventual 
ausência de fonte de custeio. Isso porque é dever da 
EAPC prever a formação, a contribuição e os devidos 
descontos de seus beneficiários, de forma que a 
própria legislação estabeleceu mecanismos para que 
o ente previdenciário supere possíveis déficits e 
recomponha a reserva garantidora. 

Ainda que não se trate de uma decisão sob sede de 
recurso repetitivo, portanto, não vinculativa aos 
demais tribunais brasileiros, reveste-se de suma 
importância ter sido proferida em sede de embargos 
de divergência. Este mecanismo se preza a pacificar, 
dentro do próprio STJ, entendimentos conflitantes 
entre sessões.  

Dessa forma, ainda que o entendimento não seja, 
obrigatoriamente, vinculativo, tem o condão de induzir 
as instâncias inferiores a decidirem no mesmo 
sentido.  

A íntegra do acórdão e o acompanhamento do caso 
podem ser acessados através do link: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquis
a=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=2013001203
00&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=process
os.ea 
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5) STJ INICIA JULGAMENTO DE 

RECURSO REPETITIVO SOBRE 

REGULAMENTO APLICÁVEL AO 

PARTICIPANTE DE PLANO DE 

PREVIDÊNCIA PRIVADA PARA FINS 

DE CÁLCULO DA RENDA MENSLA 

INICIAL DO BENEFÍCIO 

 

Em 28.11.2018, a 2ª Seção do STJ iniciou o 
julgamento do Recurso Especial nº 1.435.837/RS, 
que versa sobre qual o regulamento aplicável ao 
participante de plano de previdência privada para fins 
de cálculo da renda mensal inicial do benefício 
complementar, se aquele vigente à época da 
aposentadoria do participante ou se aquele em vigor 
ao tempo de sua adesão ao plano. 

Até o presente momento, apenas o Ministro relator, 
Paulo de Tarso Sanseverino, se manifestou, no 

sentido de que o regulamento aplicável, em se 
tratando de plano estruturado, modalidade de 
benefício definido, “é aquele que não altere o 

benefício orginalmente pactuado entre as partes, 

ressalvado o equacionamento e eventual déficit nas 

reservas garantidoras, mediante o complemento da 

contribuição pelo participante ou assistido”. 

Após o voto do Ministro Relator, o Ministro Ricardo 
Cueva pediu vista dos autos.  

O acompanhamento do processo pode ser feito 
através do link: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?src=1.1.2&
aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisa
Generica&num_registro=201400313793 

 

6) PORTARIA MF Nº 477, DE 

29.11.2018 

 

Em 30.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Portaria MF nº 477, de 29.11.2018, que 
dispõe sobre a composição do Conselho de Recursos 
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do Sistema Nacional de Seguros Privados, de 
Previdência Privada Aberta e de Capitalização - 
CRSNSP, altera o Regimento Interno do CRSNSP e 
dá outras providências. 

A portaria, além de aumentar o número de 
Conselheiros de 06 para 10, e seus respectivos 
suplementes, expressamente consignou que a 
composição do CRSNSP obedecerá a seguinte 
proporção: 

I - pelo setor público: 

a) três titulares e dois suplentes indicados pelo 
Ministério da Fazenda; e 

b) dois titulares e um suplente indicados pela 
Superintendência de Seguros Privados. 

II - pelo setor privado: 

a) um titular e respectivo suplente indicados, em listas 
tríplices, pela Federação Nacional de Seguros Gerais 
- FENSEG; 

b) um titular e respectivo suplente indicados, em listas 
tríplices, pela Federação Nacional de Previdência 
Privada e Vida - FENAPREVI; 

c) um titular e respectivo suplente indicados, em listas 
tríplices, pela Federação Nacional dos Corretores de 
Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, 
de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de 
Seguros e de Resseguros - FENACOR; 

d) um titular e respectivo suplente indicados, em listas 
tríplices, pela Federação Nacional de Capitalização - 
FENACAP; e 

e) um titular e respectivo suplente indicados, em listas 
tríplices, pela Federação Nacional das Empresas de 
Resseguros - FENABER.  

Trata-se de uma mudança significativa e muito 
importante, uma vez que, anterior a essa Portaria, a 
composição do Conselho acabava por excluir 
algumas entidades através do próprio processo de 
seleção. Isso porque o CRSNSP era composto por 
apenas 06 conselheiros, sendo 03 provenientes do 
setor público e 03 provenientes do setor privado (que 
consta com 05 distintas entidades representativas 
para 05 distintas áreas do mercado). Ou seja, 
inevitavelmente algumas entidades ficavam excluídas 
dessa composição.  
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Outra mudança correta e fundamental foi a inclusão 
da Federação Nacional de Empresas de Resseguro – 
FENABER, entre as entidades indicantes de 
conselheiros, medida que reflete a atual estrutura do 
mercado brasileiro de seguros e resseguros. 

Além disso, a presença de todas as entidades no 
Conselho para processar e julgar os recursos 
administrativos implicará em importantes avanços e 
melhorias para o mercado securitário brasileiro. 

A íntegra da norma pode ser verificada através do link: 
http://portal.imprensanacional.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/5275425
7/do1-2018-11-30-portaria-n-477-de-29-de-
novembro-de-2018-52754002 
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MERCADO FINANCEIRO, MERCADO FINANCEIRO, MERCADO FINANCEIRO, MERCADO FINANCEIRO, 
MERCADO DE CAPITAIS E MERCADO DE CAPITAIS E MERCADO DE CAPITAIS E MERCADO DE CAPITAIS E 

DIVERSOSDIVERSOSDIVERSOSDIVERSOS    
 

1) LEI Nº 13.728, DE 31.10.2018 

 

Em 01.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Lei nº 13.728, de 31.10.2018, que altera a Lei 
nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 (que dispõe 
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais), para 
estabelecer a contagem de prazo processual em dias 
úteis para a prática de qualquer ato processual, 
inclusive para a interposição de recursos. 

A referida lei colocou fim em uma celeuma acerca da 
contagem de prazos processuais no âmbito dos 
juizados especiais, se somente em dias úteis ou não, 
que teve início com a promulgação da Lei nº 13.105, 
de 16 de  março de 2015 (“Novo Código de Processo 

Civil), que instituía a contagem de prazos processuais 
em dias úteis. 

Assim, com a inserção do art. 12-A na Lei nº 9.099/95, 
resta expressa a regra da contagem em dias úteis dos 
prazos processuais no âmbito dos juizados especiais.  

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser acessada através do link: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/l13728.htm  

 

2) RESOLUÇÃO NORMATIVA 

ANTAQ Nº 027, DE 02.11.2018 

 

Em 06.11.18, foi publicada no Diário Oficial da União 
a Resolução Normativa ANTAQ – Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários nº 27, de 02.11.2018, que 
inclui o inciso XIV ao art. 2º, os incisos XV e XVI ao 
art. 14, os incisos XLIV e XLV ao art. 23, os arts. 30 e 
31 e os anexos “E’, “F” e “G”, altera os incisos II, VIII 
e IX do art. 14 e os incisos XX e XXXIV do art. 23, 
todos da Resolução nº 1.274, de 03 de fevereiro de 
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2009, que aprova a norma para outorga de 
autorização para prestação de serviço de transporte 
de passageiros, veículos e cargas na navegação 
interior de travessia.  

A íntegra da norma, que passou a vigorar na data de 
sua publicação, pode ser acessada através do link:  
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=06/11/2018&jornal=515&pagina=74  

 

3) NORMA BRASILEIRA DE 
CONTABILIDADE, REVISÃO NBC Nº 

001, DE 18.10.2018 

 

Em 06.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Norma Brasileira de Contabilidade, Revisão 
NBC nº 1, de 18.10.2018, que aprova a revisão das 
seguintes normas e interpretações técnicas: NBC TG 
02 (R3), NBC TG 03 (R3), NBC TG 04 (R4), NBC TG 
11 (R2), NBC TG 15 (R4), NBC TG 16 (R2), NBC TG 
18 (R3), NBC TG 19 (R2), NBC TG 20 (R2), NBC TG 
25 (R2), NBC TG 26 (R5), NBC TG 27 (R4), NBC TG 
28 (R4), NBC TG 29 (R2), NBC TG 32 (R4), NBC TG 

33 (R2), NBC TG 37 (R5), NBC TG 39 (R5), NBC TG 
40 (R3), NBC TG 47, NBC TG 48 e ITG 12. 

Dentre as normas que foram revisadas, destacamos 
a NBC TG 11 (R2) - Contratos de Seguro, publicada 
no DOU, seção 1, de 22/12/2017. A referida norma 
que versa sobre os contratos de seguro foi, 
originariamente, publicada em 27.01.09, passando 
pela primeira revisão em 20.12.2013, a segunda 
revisão em 22.12.2017, sendo, portanto, esta última 
revisão a terceira. 

Referida norma (NBC TG 11) tem por objetivo 
especificar o reconhecimento contábil para contratos 
de seguro por parte de qualquer entidade que emite 
tais contratos até que o Conselho Federal de 
Contabilidade complete a segunda fase do projeto 
sobre contratos de seguro, em consonância com as 
normas internacionais de contabilidade as quais 
preveem, para essa segunda fase, o aprofundamento 
das questões conceituais e práticas relevantes, 

Com esta última revisão, buscou-se esclarecer, 
através de um rol maior de exemplos, que a norma 
não deve ser aplicada em direitos ou obrigações 
contratuais que dependem do uso, ou do direito de 
uso, de item não financeiro (por exemplo, algumas 
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taxas de licença, royalties, pagamentos variáveis de 
arrendamentos mercantis e itens semelhantes), assim 
como garantia de valor residual embutido em 
arrendamento. 

A íntegra da Norma Brasileira de Contabilidade, 
Revisão NBC Nº 001 entrou em vigor na data de sua 
publicação, mas será aplicada apenas aos exercícios 
iniciados em ou após 01.01.2019, e pode ser 
acessada através do link: 
http://portal.imprensanacional.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/4873944
0/do1-2018-11-06-norma-brasileira-de-contabilidade-
revisao-nbc-n-1-de-18-de-outubro-de-2018-
48739436  

 

4) DELIBERAÇÃO CVM Nº 802, DE 
01.11.2018 

 

Em 05.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Deliberação CVM nº 802, de 01.11.2018, que 
aprova o Documento de Revisão de Pronunciamentos 
Técnicos nº 13 referente aos Pronunciamentos 

Técnicos CPC 02 (R2), CPC 03 (R2), CPC 04 (R1), 
CPC 11, CPC 15 (R1), CPC 16 (R1), CPC 18 (R2), 
CPC 19 (R2), CPC 20 (R1), CPC 25, CPC 26 (R1), 
CPC 27, CPC 28, CPC 29, CPC 32, CPC 33 (R1), 
CPC 37 (R1), CPC 39, CPC 40 (R1), CPC 47 e CPC 
48 e às Interpretações Técnicas ICPC 01 (R1) e ICPC 
12 emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC. 

Dentre os Pronunciamentos Técnicos que foram 
revisados, destacamos a revisão efetuada no 
Pronunciamento Técnico CPC 11, que versa sobre 
Contratos de Seguro. Referido pronunciamento tem, 
como a NBC TG 11, especificar o reconhecimento 
contábil para contratos de seguro por parte de 
qualquer entidade que emite tais contratos até que o 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis complete a 
segunda fase do projeto sobre contratos de seguro, 
em consonância com as normas internacionais de 
contabilidade, as quais preveem, para uma segunda 
fase, o aprofundamento das questões conceituais e 
práticas relevantes. 

Com esta alteração, buscou-se esclarecer, através de 
um rol maior de exemplos, que esta norma não deve 
ser aplicada em direitos ou obrigações contratuais 
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que dependem do uso, ou do direito de uso, de item 
não financeiro (por exemplo, algumas taxas de 
licença, royalties, pagamentos variáveis de 
arrendamentos mercantis e itens semelhantes), assim 
como garantia de valor residual embutido em 
arrendamento. 

Além disso, a deliberação traz importantes alterações, 
que destacamos abaixo: 
 

• Alterações em função da edição do CPC 06 (R2). 

• Alterações em participações de longo prazo em 
coligada, em controlada e em empreendimento 
controlado em conjunto. 

• Modificações no CPC 33 (R1) em decorrência de 
alteração, redução ou liquidação do plano. 

• Transição para recursos de pagamento antecipado 
com compensação negativa. 

• Alterações anuais procedidas pelo IASB do Ciclo de 
Melhorias 2015 – 2017. 

• Alterações anuais feitas pelo CPC para compatibilizar 
plenamente pronunciamentos anteriormente emitidos 
às IFRS. 

A íntegra da Deliberação, que entrou em vigor na data 
de sua publicação, mas que somente produzirá 
efeitos a partir de 01.01.2019, pode ser acessada 
através do link: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=05/11/2018&jornal=515&pagina=38 

Obs.: A Deliberação CVM 802 foi publicada no Diário 
Oficial da União em 05.11.2018, e, em 06.11.2018, foi 
publicada uma retificação no que diz respeito à data 
em que o colegiado da CVM se reuniu para deliberar 
sobre o assunto. 

 

5) AUDIÊNCIA PÚBLICA SNC Nº 
03/2018 

 

Em 05.11.2018, a Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), 
em uma ação conjunta, colocaram em audiência 
pública a minuta que aprova o Pronunciamento 
Técnico CPC 42 e a Interpretação Técnica ICPC 23, 
que tratam, respectivamente, de contabilidade em 
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economia hiperinflacionária e da aplicação da 
abordagem de atualização monetária prevista no 
Pronunciamento Técnico CPC 42. 

O prazo final para manifestações é no dia 05.12.2018. 
Para maiores informações, acesse o edital da referida 
audiência pública, através do link: 
http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_snc/2
018/snc0318.html  

 

6) CARTA CIRCULAR BACEN Nº 
3.914, DE 06.11.2018 

 

Em 08.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Carta Circular BACEN nº 3.914, de 
06.11.2018, que estabelece os procedimentos para a 
prestação de informações relativas ao direcionamento 
dos recursos captados em depósitos de poupança 
pelas entidades integrantes do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE), de que trata a 
Resolução nº 4.676, de 31 de julho de 2018.  

A íntegra da norma, que entrará em vigor em 1º de 
fevereiro de 2019, pode ser acessada através do link: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=08/11/2018&jornal=515&pagina=83  

 

7) RESOLUÇÃO CCFCVS Nº 437, DE 
08.11.2018 

 

Em 09.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Resolução CCFCVS nº 437, de 08.11.2018, 
que autoriza a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na 
qualidade de Administradora do FCVS, a formalizar 
acordo com instituições que discutem judicialmente 
seus créditos contra o FCVS, com fundamento em 
contrato celebrado ao amparo da Resolução 
CCFCVS nº 14, de 19 de dezembro de 1991, e que 
aceitem conceder desconto para o recebimento 
imediato de valores até o limite de 58% (cinquenta e 
oito por cento) do valor estimado da condenação.  

O Fundo de Compensação de Variações Salariais 
(FCVS) foi criado por intermédio da Resolução nº 25, 
de 16 de junho de 1967, do Conselho de 
Administração do extinto Banco Nacional da 
Habitação (BNH), com o objetivo de garantir a 
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quitação dos saldos remanescentes de 
financiamentos imobiliários concedidos aos mutuários 
finais do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).  

O referido Fundo possui, hoje. débitos que somam 
cerca de 100 bilhões de reais. A medida preconizada 
nesta Resolução faz parte da pauta do governo em 
buscar acelerar o pagamento de débitos do FCVS.  

No entanto, a eficácia da medida pende de da 
aprovação da Advocacia Geral da União, o que, até o 
presente momento, ainda não ocorreu.  

A íntegra da norma pode ser acessada através do link:  

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=0

9/11/2018&jornal=515&pagina=72 

 

8) RESOLUÇÃO ANTT Nº 5.833, DE 

08.2018 

 

Em 09.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Resolução ANTT nº 5.833, de 08.2018, que 
acrescenta o artigo 3º-B à Resolução ANTT nº 5.820, 

de 30 de maio de 2018, em razão ao disposto no §6º 
do art. 5º da Lei nº 13.703, de 08 de agosto de 2018.  

A Resolução ANTT nº 5.833 veio inserir medidas 
administrativas, coercitivas e punitivas necessárias ao 
fiel cumprimento da Política Nacional de Pisos 
Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, 
instituída pela Lei nº 13.703 e regulada pela 
Resolução ANTT nº 5.820, que, até então, não previa 
sanções para agentes infratores.  

Tal medida relaciona-se diretamente com as greves 
efetuadas pelos caminhoneiros em 2018, ao tentar 
garantir o cumprimento do piso mínimo para o 
transporte rodoviário de cargas.  

A íntegra da norma pode ser consultada através do 
link: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=09/11/2018&jornal=515&pagina=118  
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9) PORTARIA MCTIC Nº 5.894, DE 
13.11.2018 

 

Em 14.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Portaria MCTIC nº 5.894,  de 13.11.2018, que 
define e regulamenta a forma de aplicação de 
recursos incentivados da Lei nº 8.248, de 23 de 
outubro de 1991 (“Lei de Informática”), em fundos de 
investimentos autorizados pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), que se destinam à capitalização de 
empresas de base tecnológica, de que trata o inciso II 
do § 18 do art. 11 da referida Lei, incluído pela Lei nº 
13.674, de 11 de junho de 2018.  

Nos termos da referida portaria, empresa de base 
tecnológica é aquela que cumpre os seguintes 4 
requisitos: a) tenha aptidão para desenvolver 
produtos, processos, modelos de negócio ou serviços 
inovadores nos quais as Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) representam alto valor agregado; 

b) apresente receita bruta anual de até R$ 
16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) apurada 
no exercício social encerrado em ano anterior ao 
primeiro aporte do Fundo, sem que tenha 

apresentado receita superior a esse limite nos últimos 
3 (três) exercícios sociais; c) distribua, no máximo, 
25% (vinte e cinco por cento) dos lucros durante o 
período de aporte de recursos nas empresas de base 
tecnológica investidas pelo Fundo; e d) à época do 
investimento pelo Fundo estejam sediadas em 
território brasileiro ou no exterior, desde que 90% ou 
mais de seus ativos constantes de suas 
demonstrações contábeis estejam localizados no 
Brasil. 

A íntegra da norma pode ser acessada através do link: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=14/11/2018&jornal=515&pagina=6 

  

10) RESOLUÇÃO CGSR Nº 064, DE 
09.11.2018 

 

Em 19.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Resolução CGSR nº 64, de 09.11.2018, que 
aprova o Plano Trienal do Seguro Rural – PTSR, do 
Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, 
para o período de 2019 a 2021.  
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O plano estabelece as diretrizes gerais da política 
para o PSR, a serem observadas no triênio 2019 a 
2021, especialmente no que diz respeito às 
modalidades de seguro rural amparadas, aos critérios 
técnicos e financeiros, aos percentuais aprovados 
pelo Comitê Gestor e às estimativas orçamentárias 
para a concessão do benefício. 

A íntegra da norma pode ser consultada através do 
link: 
http://portal.imprensanacional.gov.br/web/guest/mate
ria/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/5069657
4/do1-2018-11-19-resolucao-n-64-de-9-de-
novembro-de-2018-50696214 

 

11) OFÍCIO CIRCULAR CVM/SRE Nº 

3/2018 

 

Em 09.11.208, a Superintendência de Registro de 
Valores Mobiliários – SER da CVM divulgou o Ofício 
Circular nº 03/2018, que orienta sobre o Sistema de 

Cadastro de Agente Fiduciário – SCAF, 
implementado para a apresentação das informações 

cadastrais dos Agentes Fiduciários que prestam tal 
serviço no âmbito do mercado de valores mobiliários. 

A íntegra da norma pode ser acessada através do link: 
http://www.cvm.gov.br/legislacao/oficios-
circulares/sre/oc-sre-03-2018.html 

 

12) DECRETO Nº 9.571, DE 

21.11.2018 

 

Em 22.11.2018, foi publicado no Diário Oficial da 
União o Decreto nº 9.571, de 21.11.2018, que 
estabelece as Diretrizes Nacionais sobre Empresas e 
Direitos Humanos.  

Nos termos do art. 1º do referido Decreto, essas 
diretrizes foram instituídas para médias e grandes 
empresas, incluídas as empresas multinacionais com 
atividades no país. O que não obsta a adesão das 
microempresas e as empresas de pequeno porte no 
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cumprimento, nas medidas de suas capacidades, das 
referidas Diretrizes. 

Além disso, o §2º do art. 1º determina que as 
Diretrizes serão implementadas voluntariamente 
pelas empresas, isto é, não são medidas de cunho 
obrigatório.  

Não há, no texto da norma, nenhum benefício a ser 
concedido para as empresas que voluntariamente 
implementarem as Diretrizes Nacionais.  

No entanto, há a previsão da criação de um Comitê 
de Acompanhamento e Monitoramento das Diretrizes 
Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, 
vinculado, naturalmente, ao Ministério dos Direitos 
Humanos, com atribuições de implementar, monitorar 
e avaliar a execução e o cumprimento do disposto no 
Decreto.  

Dentre as atribuições do referido Comitê, está a 
elaboração de um plano de ação anual, com vistas a 
concretizar as Diretrizes, que será editado em ato do 
Ministro de Estado dos Direitos Humanos. Portanto, é 
possível que dentro desse plano, existam incentivos 
das empresas para a adoção dessas Diretrizes.  

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser acessada através do link: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/decreto/d9571.htm  

 

13) AUDIÊNCIA PÚBLICA SNC Nº 

04/2018 – ALTERAÇÃO DA 

INSTRUÇÃO CVM Nº 308 

 

Em 22.11.2018, a CVM instaurou audiência pública 
para análise da minuta de instrução que altera a 
Instrução CVM nº 308, que dispõe sobre o registro e 
o exercício da atividade de auditoria independente no 
mercado de valores mobiliários, bem como define os 
deveres e as responsabilidades dos administradores 
das entidades auditadas no relacionamento com os 
auditores independentes.  

A alteração foca, entre outros aspectos, na instalação 
e funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário -
CAE. Isso porque a CVM tem observado a 
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necessidade de atualização e aperfeiçoamento de 
alguns dispositivos, principalmente o que prevê a 
exigência do comitê estar instalado no exercício social 
anterior à contratação do auditor independente. A 
autarquia entende que tal exigência pode representar 
um desestímulo à adoção do CAE, pois, ainda que 
seja constituído e colocado em funcionamento, o 
auditor independente contratado terá de ser 
substituído ao final do quinto exercício social. 

O prazo para manifestação se encerrará em 
22/01/2019, e o edital da audiência pode ser 
consultado através do link: 
http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_snc/2
018/snc0418.html 

 

14) INSTRUÇÃO NORMATIVA DPF 

Nº 132, DE 14.11.2018 

 

Em 29.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Instrução Normativa DPF nº 132, de 
14.11.2018, que estabelece o procedimento de 

comunicação de operações de transporte ou guarda 
de bens, valores ou numerário suspeitas ou que 
contenham indícios de crimes de lavagem de dinheiro 
ou de financiamento ao terrorismo a ser efetuado por 
empresas de transporte de valores; cria a Unidade de 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 
Financiamento de Terrorismo em Empresas de 
Transporte de Valores; e fixa os mecanismos de 
controle, fiscalização, apuração, instrução e 
julgamento dos processos administrativos 
instaurados em razão do descumprimento das 
obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento de terrorismo pelas empresas de 
transporte de valores. 

A norma estabelece uma série de obrigações a serem 
cumpridas por empresas de transporte de valores e, 
no caso de descumprimento, a aplicação das 
seguintes sanções: advertência; multa pecuniária 
variável não superior ao dobro do valor da operação, 
ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente 
seria obtido pela realização da operação ou ao valor 
de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); 
inabilitação temporária, pelo prazo de até 10 (dez) 
anos, para o exercício do cargo de administrador das 



 17  
 

 

INFORMATIVO NOVEMBRO 18 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei nº 9.613, 
de 1998; e cassação ou suspensão da autorização 
para o exercício de atividade, operação ou 
funcionamento. 

A norma também institui a Unidade de Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de 
Terrorismo em Empresas de Transporte de Valores – 
UPLD, no âmbito da Divisão de Controle e 
Fiscalização de Segurança Privada - 
DICOF/CGCSP/DIREX/PF, com as seguintes 
responsabilidades: 

I - Acessar e examinar os dados referentes aos 
registros e comunicações de operações de transporte 
ou guarda de bens, valores ou numerário suspeitas ou 
que contenham indícios de crimes de lavagem de 
dinheiro ou de financiamento ao terrorismo efetuadas 
por empresas de transporte de valores, em plataforma 
disponibilizada pelo COAF; 

II - Controlar e fiscalizar o cumprimento das 
obrigações administrativas de prevenção à lavagem 
de dinheiro e ao terrorismo pelas empresas de 
transporte de valores; 

III - realizar averiguações preliminares, quando 
necessário, podendo solicitar esclarecimentos a 
terceiros diretamente relacionados com o objeto da 
averiguação; e 

IV - Instaurar processo administrativo punitivo, 
lavrando-se o respectivo Auto de Constatação e 
Notificação de Infração - ACIN, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 

A UPLD ficará sob a responsabilidade de Delegado 
de Polícia Federal lotado na 
DICOF/CGCSP/DIREX/PF, designado por Portaria do 
Diretor-Executivo. 

No entanto, por meio de ato do Diretor-Executivo, 
poderão ser criadas UPLDs no âmbito das Delegacias 
de Controle de Segurança Privada - DELESPs ou nas 
Delegacias de Controle de Serviços e Produtos, 
levando-se em conta a experiência acumulada pela 
Coordenação-Geral de Controle de Serviços e 
Produtos na aplicação e fiscalização do disposto 
nesta norma. 

Por fim, a Instrução Normativa DPF nº 132 também 
estabelece regras no que diz respeito ao processo 
administrativo punitivo, aplicando-se, no que couber, 
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o disposto no Decreto nº 2.799/1998 – que Aprova o 
Estatuto do Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras – COAF. 

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser consultada através do link: 
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-
privada/legislacao-normas-e-orientacoes/instrucoes-
normativas/in-132.pdf/view 

 

15) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.696, DE 

27.11.2018 

 

Em 29.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Resolução CMN nº 4.696, de 27.11.2018, que 
altera o Regulamento anexo à Resolução nº 2.309, de 
28 de agosto de 1996, que dispõe sobre as operações 
de arrendamento mercantil. 

O texto integral da norma, que entrará em vigor 90 
dias após a sua publicação, pode ser acessada 
através do link: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=29/11/2018&jornal=515&pagina=24 

 

16) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.698, DE 

27.11.2018 

 

Em 29.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Resolução CMN nº 4.698, de 27.11.2018, que 
Altera a Resolução nº 4.677, de 31 de julho de 2018, 
que estabelece limites máximos de exposição por 
cliente e limite máximo de exposições concentradas. 

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser consultada através do link: 
http://portal.imprensanacional.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/5248973
1/do1-2018-11-29-resolucao-n-4-698-de-27-de-
novembro-de-2018-52489598 
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17) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.699, DE 

27.11.2018 

 

Em 29.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Resolução CMN nº 4.699, de 27.11.2018, que 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de apuração e de 
divulgação do Custo Efetivo Total nas Operações de 
Crédito Rural (CETCR). 

A íntegra da norma, que entrará em vigor apenas em 
1º.07.2019, pode ser consultada através do link:  
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normati
vo.asp?numero=4699&tipo=Resolu%C3%A7%C3%
A3o&data=27/11/2018 

 

18) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.700, DE 

27.11.2018 

 

Em 29.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Resolução CMN nº 4.700, de 27.11.2018, que 
altera a Resolução nº 4.222, de 23 de maio de 2013, 
e o seu Anexo I - Estatuto do Fundo Garantidor de 
Créditos (FGC) - para estabelecer critérios para 
eleição de membros do Conselho de Administração e 
da Diretoria Executiva do Fundo. 

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser consultada através do link: 
http://portal.imprensanacional.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/5248973
9/do1-2018-11-29-resolucao-n-4-700-de-27-de-
novembro-de-2018-52489717 

 

19) CIRCULAR BACEN Nº 3.918, DE 

28.11.2018 

 

Em 29.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Circular BACEN nº 3.918, de 28.11.2018, que 
altera a Circular nº 3.691, de 16 de dezembro de 2013 
(que, por sua vez, regulamenta a Resolução nº 3.568, 
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de 29 de maio de 2008, que dispõe sobre o mercado 
de câmbio e dá outras providências), para aprimorar 
os dispositivos relativos aos cartões de uso 
internacional. 

A íntegra da norma, que entrará em vigor apenas em 
01/03/2020, pode ser consultada através do site: 
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/normati
vo.asp?numero=3918&tipo=Circular&data=28/11/201
8 

 

20) PORTARIA DPC Nº 381, DE 

26.11.2018 

 

Em 29.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Portaria DPC nº 381, de 26.11.2018, que 
altera as Normas da Autoridade Marítima para 
Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e 
para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, 
Clubes e Entidades Desportivas Náuticas - 
NORMAM-03/DPC. 

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser acessada através do link: 
http://portal.imprensanacional.gov.br/web/guest/mate
ria/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/5249091
7/do1-2018-11-29-portaria-n-381-dpc-de-26-de-
novembro-de-2018-52490801  

 

21) PORTARIA MF Nº 464, DE 

19.11. 2018 

 

Em 20.11.2019, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Portaria MF nº 464,  de 19.11.2018, que 
Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações 
atuariais dos regimes próprios de previdência social - 
RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios e estabelece parâmetros para a 
definição do plano de custeio e o equacionamento do 
deficit atuarial. 

A norma objetiva assegurar, através dos os 
parâmetros técnico-atuariais nela previstos a 
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transparência, solvência, liquidez e a observância do 
equilíbrio financeiro e atuarial previsto no art. 40 da 
Constituição Federal, no art. 69 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 1º da Lei nº 
9.717, de 1998. 

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser consultada através do link: 
http://portal.imprensanacional.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/5086338
3/do1-2018-11-20-portaria-n-464-de-19-de-
novembro-de-2018-50863118 
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PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR COMPLEMENTAR COMPLEMENTAR COMPLEMENTAR FECHADAFECHADAFECHADAFECHADA    
 

1) RESOLUÇÃO CMN Nº 4.695, de 

27.11.2018 

 

Seis meses após sua publicação, a Resolução do 
Conselho Monetário Nacional nº 4.661 passou por 
sua primeira alteração. Pela Resolução CMN nº 
4.695, os arts. 30 e 36 da referida Resolução foram 
alterados.  

No art. 30, introduziu-se o §4º, para desobrigar os 
fundos de investimentos conhecidos como “ativos 
finais” a manterem controle de margem para 
eventuais posições em mercados de derivativos. De 
acordo com nota divulgada pelo Conselho Monetário 
Nacional, o objetivo da alteração é permitir que os 

fundos de pensão invistam em instrumentos 
financeiros já ofertados no mercado financeiro e não 
apenas em instrumentos customizados para este 
segmento. 

Já no art. 36, retificou-se erro material da norma, 
reintroduzindo-se a possibilidade de os Fundos de 
Investimento em Participação - FIP prestarem fiança, 
aval, aceite ou coobrigarem-se de qualquer forma. 
Afirma o Conselho Monetário Nacional que, assim, as 
EFPC voltarão a poder investir em FIP montados para 
participação em concessões de projetos de 
infraestrutura em que são necessárias coobrigações 
para estruturação das operações. 

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser consultada através do site: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=29/11/2018&jornal=515&pagina=22 
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2) INSTRUÇÃO PREVIC Nº 7, DE 

14.11.2018 

 
Em 16.11.2018, foi publicada no Diário Oficial a 
Instrução PREVIC nº 7, de 14.11.2018, que tem por 
objetivo disciplinar regras complementares à 
Resolução CNPC nº 17/2015, que diz respeito à 
contratação de seguros para cobertura de eventos de 
morte, invalidez, sobrevivência ou desvio de 
hipóteses biométricas pelas entidades fechadas de 
previdência complementar - EFPC. 

Dentre as novidades trazidas pela norma, tem-se a 
listagem de elementos mínimos que devem constar 
dos contratos celebrados entre a EFPC e a 
seguradora; a obrigatoriedade de que a celebração ou 
renovação do contrato de seguro seja submetida à 
aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho 
Deliberativo; a necessidade de aprovação, pela 
Diretoria e o Conselho, de um “estudo de viabilidade 
econômico-financeira e atuarial”, o qual deve possuir 
determinados elementos mínimos previstos na 
norma, inclusive uma análise de vantajosidade da 
contratação em questão; e, na hipótese de haver 

riscos excluídos ou possibilidade de recusa de 
participantes pela seguradora, a cobertura dos 
benefícios decorrentes dessas situações deverá ser 
prevista na Nota Técnica Atuarial e no plano de 
custeio. 

No entanto, é de conhecimento geral que a 
contratação de coberturas dessa natureza pelas 
EFPC junto a seguradoras já vem sendo feita com 
sucesso e sem sobressaltos há anos, e já há 
regulamentação a esse respeito, através da 
Resolução CNPC nº 17/2015. 

De forma que a criação de regras adicionais pela 
Previc, além de ter discutível eficácia - frente ao seu 
papel fiscalizador e à ausência de delegação 
emanada do CNPC para que, acerca desse tema, 
fossem editadas instruções complementares - traz a 
intervenção do estado numa relação que já tem sido 
formada de maneira bastante eficiente. 

Principalmente dentro de um contexto em que o 
número de operações dessa natureza tem se elevado 
a cada ano e a concorrência entre as seguradoras tem 
reduzido os prêmios e acarretado arranjos cada vez 
mais interessantes aos participantes. 
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A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser consultada através do link: 
http://www.previc.gov.br/regulacao/normas/instrucoe
s/instrucoes-previc/2018/instrucao-previc-no-7-de-
14-de-novembro-de-2018.pdf/view 

 

3) INSTRUÇÃO PREVIC/DICOL Nº 

008, DE 14.11.2018 

  

Em 19.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Instrução PREVIC/DICOL nº 008, de 
14.11.2018, que altera a Instrução Previc nº 10, de 27 
de setembro de 2017, que, por sua vez, define os 
prazos de envio de documentos e informações das 
entidades fechadas de previdência complementar 
para a Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar, para fins de supervisão. 

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser consultada através do link: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=19/11/2018&jornal=515&pagina=156  

 

4) INSTRUÇÃO PREVIC Nº 9, DE 

21.11.2018 

 

Em 26.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Instrução PREVIC nº 9, de 21.11.2018, que 
dispõe sobre o licenciamento e funcionamento de 
planos de benefícios instituídos. 

A principal disposição da norma está no art. 2º, inc. 
IV, referente à possibilidade de oferecimento de plano 
de benefícios instituído para cônjuges e dependentes 
econômicos dos seus participantes e assistidos. 

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser consultada através do link: 
http://www.previc.gov.br/regulacao/normas/instrucoe
s/instrucoes-previc/2018/instrucao-previc-no-9-de-
21-de-novembro-de-2018.pdf 
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5) PORTARIA PREVIC/DIFIS Nº 
1.088, DE 16.11.2018 

 

Em 19.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Portaria PREVIC/DIFIS nº 1.088, de 
16.11.2018, que dispõe sobre a forma do envio das 
informações do demonstrativo de investimento. 

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser consultada através do link: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=19/11/2018&jornal=515&pagina=156  

  

6) RESOLUÇÃO CNPC Nº 030, DE 

10.10.2018 

 

A recém-publicada Resolução do Conselho Nacional 
de Previdência Complementar consolidou e revogou 
as disposições constantes das Resoluções CGPC nº 
18/2006 e nº 26/2008. A Resolução nº 30, que tem 
aplicação obrigatória  a partir de 2019, mas que pode 

ser adotada de imediato, trata de temas atuariais e 
trouxe novidades, tais como a possibilidade de, desde 
que cumpridos determinados requisitos, o 
equacionamento de déficit seja realizado por prazo 
correspondente à liquidação dos compromissos do 
plano; e o alongamento do período histórico para 
cálculo da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média 
de três para cinco anos. 

Logo em seguida, a Previc publicou a Instrução nº 10, 
de 30.11.2018, onde há orientações complementares 
necessárias à aplicação da Resolução nº 30, 
revogando a consolidando as Instruções Previc nº 
19/2015, 23/2015, 26/2016 e 32/2016.  

Segundo a Previc, a iniciativa faz parte da ação 
“Implementar modernização, proporcionalidade 
regulatória e simplificação normativa” do seu Plano de 
Ação do biênio 2018-2019. 

A íntegra da norma pode ser consultada através do 
link: 
http://www.previc.gov.br/regulacao/normas/resolucoe
s/resolucoes-cnpc/resolucao-cnpc-no-30-de-10-de-
outubro-de-2018.pdf/view 
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SAÚDESAÚDESAÚDESAÚDE    
 

1) SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 1 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO 

PAULO (TJSP) JULGA IRDR 

RELACIONADO A PLANOS DE 

SAÚDE 

 

Em 08.11.2018, o TJSP julgou o Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre 
reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos de 
idade em contratos coletivos de plano de saúde. 

Por unanimidade, foram acolhidas as seguintes teses:  

Tese 1 - “É válido, em tese, o reajuste por mudança 
de faixa etária aos 59 anos de idade, nos contratos 
coletivos de plano de saúde (empresarial ou por 
adesão), celebrados a partir de 1/1/04 ou adaptados 

à Resolução nº 63/03, da ANS, desde que (i) previsto 
em cláusula contratual clara, expressa e inteligível, 
contendo as faixas etárias e os percentuais aplicáveis 
a cada uma delas, (ii) estes estejam em consonância 
com a Resolução nº 63/03, da ANS, e (iii) não sejam 
aplicados percentuais desarrazoados que, 
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem 
excessivamente o consumidor ou discriminem o 
idoso.” 

 

Tese 2 - “A interpretação correta do artigo 3°, II, da 
Resolução nº 63/03, da ANS, é aquela que observa o 
sentido matemático da expressão “variação 
acumulada”, referente ao aumento real de preço 
verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para 
sua apuração, a respectiva fórmula matemática, 
estando incorreta a soma aritmética de percentuais de 
reajuste ou o cálculo de média dos percentuais 
aplicados em todas as faixas etárias.” 

Além disso, por unanimidade, aprovaram a 
elaboração da Súmula 91/TJSP, que foi encaminhada 
ao Órgão Especial do Tribunal para deliberação. 
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Este feito se reveste de grande importância, tendo em 
vista que o IRDR é um mecanismo recente, 
introduzido pelo Novo Código de Processo Civil, e 
visa a uniformização do entendimento dos Tribunais 
de Justiça e Tribunais Regionais Federais quando há 
muitos casos versando sobre um determinado tema.  

No entanto, a decisão ainda não transitou em julgado, 
podendo ser alvo de Recurso Especial ou 
Extraordinário, nos termos do art. 987, do Código de 
Processo Civil.  

O acompanhamento do caso pode ser feito através do 
link: 
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/show.do?processo.foro=
990&processo.codigo=RI0046YVB0000 

 

2) AUDIÊNCIA PÚBLICA ANS Nº 13 

 

Em 13.11.2018, ocorreu a Audiência Pública nº 13, da 
Agência Nacional de Saúde, acerca da proposta de 
Resolução Normativa que estabelece critérios para 
cálculo e aplicação do reajuste das contraprestações 

pecuniárias dos planos privados 
individuais/familiares.  

A sugestão de um novo Índice de Reajuste dos Planos 
Individuais (IRPI) se baseia na variação das despesas 
médicas das operadoras nos planos individuais e na 
inflação geral da economia, refletindo assim, 
diretamente, a realidade do setor. Referido índice 
deixa de se basear unicamente na Variação das 
Despesas Assistenciais (VDA), para combiná-lo com 
o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
Dessa forma, tanto as despesas assistenciais quanto 
as não assistenciais (como as despesas 
administrativas) das operadoras seriam consideradas 
no reajuste.  

Até o dia 18.11.2018 foi possível enviar mais 
sugestões por via eletrônica, que serão compiladas 
com aquelas ocorridas durante a própria audiência, 
em um relatório a ser disponibilizado ao público em 
momento oportuno.  
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3) RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 

435, DE 23.11.2018 

 

Em 27.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Resolução Normativa nº 435, de 23.11.2018, 
que dispõe sobre o Plano de Contas Padrão da ANS 
para as operadoras de planos de assistência à saúde; 
acrescenta, altera e revoga dispositivos da Resolução 
Normativa - RN nº 173, de 10 de julho de 2008, que 
dispõe sobre a versão XML (Extensible Markupn 
Language) do Documento de Informações Periódicas 
das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde - 
DIOPS/ANS, e revoga a RN n° 290, de 27 de fevereiro 
de 2012. 

A íntegra da norma, que entrará em vigor em 
01.01.2019, pode ser consultada através do link: 
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=l
egislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzY0Mg=
= 

 

4) INSTRUÇÃO NORMATIVA 

CONJUNTA ANS/DIOPE/DIPRO Nº 

008, DE 23.11.2018 

 

Em 27.11.2018, foi publicada a Instrução Normativa 
Conjunta ANS/DIOPE/DIPRO nº 008, de 23.11.2018, 
que altera a Instrução Normativa Conjunta - INC nº 7, 
de 23 de novembro de 2012, da Diretoria de Normas 
e Habilitação das Operadoras - DIOPE e da Diretoria 
de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO, que 
dispõe sobre o cadastramento, o monitoramento e os 
investimentos em programas para promoção da 
saúde e prevenção de riscos e doenças por parte das 
operadoras de planos privados de assistência à 
saúde, revogando a Instrução Normativa Conjunta nº 
002, da Diretoria de Normas e Habilitação das 
Operadoras - DIOPE e da Diretoria de Normas e 
Habilitação dos Produtos - DIPRO, de 7 de julho de 
2010; altera a Instrução Normativa nº 24, da Diretoria 
de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO, de 8 
de dezembro de 20, que dispõe sobre o 
cadastramento de programas de promoção da saúde 



 29  
 

 

INFORMATIVO NOVEMBRO 18 | Santos Bevilaqua Advogados                     VOLTAR AO SUMÁRIO 

     

 

e prevenção de riscos e doenças certificados por 
Instituições Acreditadoras; e altera a Normativa nº 35, 
da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos - 
DIPRO, de 19 de agosto de 2011, que regulamenta a 
RN n° 264, de 19 de agosto de 2011, dispondo sobre 
o acompanhamento dos programas para Promoção 
da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças 
desenvolvidos pelas operadoras de planos privados 
de assistência à saúde. 

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser consultada através do link: 
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=l
egislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzY0Mw=
= 
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TRIBUTÁRIO TRIBUTÁRIO TRIBUTÁRIO TRIBUTÁRIO     
 

1) DECRETO Nº 9.580, DE 
22.11.2018 

 

Em 23.11.2018, foi publicado no Diário Oficial da 
União o Decreto nº 9.580, de 22.11.2018, tratando-se 
da 16º versão do Regulamento do Imposto de Renda, 
ou RIR.  

Nessa nova edição, o Decreto nº 9.580, de 22 de 
novembro de 2018, regulamenta e consolida, num 
único documento, as normas de tributação, 
fiscalização, arrecadação e administração do Imposto 
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.  

Segundo a Receita Federal do Brasil, o novo 
regulamento é também o resultado da revisão 
completa do texto do Decreto nº 3.000, de 1999, ao 
qual foram incorporadas as alterações legais 
ocorridas até 31 de dezembro de 2016. 

Durante esse período, a legislação do Imposto sobre 
a Renda e Proventos de Qualquer Natureza sofreu 
inúmeras modificações entre as quais destacam-se 
as alterações trazidas pela Lei nº 12.973, de 2014, 
com relevante reflexo no Livro II – Da Tributação das 
Pessoas Jurídicas. 

O novo decreto compila dispositivos contidos em mais 
de quatrocentas leis e decretos-lei referentes ao 
Imposto sobre a Renda, incluindo o Imposto sobre a 
Renda da Pessoa Física, o Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica e Imposto de Renda Retido na Fonte, 
sendo o mais antigo datado do ano de 1937. 

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser consultada através do link: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/decreto/D9580.htm 

 

2) DECRETO Nº 9.555, DE 6 DE 
NOVEMBRO DE 2018 

 

Em 07.11.2018, foi publicado no Diário Oficial da 
União o Decreto nº 9.555, de 6 de novembro de 2018, 
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que estabelece a autenticação de livros contábeis de 
pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do 
Comércio por meio do Sistema Público de 
Escrituração Digital - Sped, instituído pelo Decreto nº 
6.022, de 22 de janeiro de 2007, por meio da 
apresentação de escrituração contábil digital, na 
forma estabelecida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. 

Referida medida segue a linha da desburocratização, 
iniciada pela Lei n.º 13.726/2018, conhecida como a 
lei da desburocratização. Dessa forma, pessoas 
jurídicas que apresentem escrituração contábil digital 
por meio do Sped, estarão dispensadas da 
autenticação dos livros contábeis no registro civil ou 
comercial.  

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

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

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

33544402 

 

3)INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 
1.846, DE 28.11.2018 

 

Em 29.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Instrução Normativa RFB nº 1.846, de 
28.11.2018, que rege a instauração de procedimento 
amigável perante a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB), no âmbito dos acordos e das 
convenções internacionais destinados a evitar a dupla 
tributação da renda (ADTs) de que o Brasil seja 
signatário. 

Interessante notar que o procedimento não possui 
natureza contenciosa e são partes as autoridades 
competentes dos Estados Contratantes.  

No entanto, poderá apresentar requerimento de 
instauração de procedimento amigável perante a RFB 
pessoa física ou pessoa jurídica residente no Brasil, 
quando considerar que medidas tomadas por um ou 
ambos os Estados Contratantes conduziram ou 
poderão conduzir, em relação ao requerente, 
tributação em desacordo com o ADT. 
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A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser consultada através do link: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/lin
k.action?visao=anotado&idAto=96895 

 

4) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 

1.847, DE 28.11.2018 

 

Em 29.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Instrução Normativa RFB nº 1.847, de 
28.11.2018, que Altera a Instrução Normativa RFB nº 
1.737, de 15 de setembro de 2017, que dispõe sobre 
o tratamento tributário e os procedimentos de controle 
aduaneiro aplicáveis às remessas internacionais, e a 
Instrução Normativa SRF nº 611, de 18 de janeiro de 
2006, que dispõe sobre a utilização da declaração 
simplificada na importação e na exportação. 

A íntegra da norma, que entrará em vigor 30 dias após 
a data de sua publicação, pode ser consultada 
através do link: 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/lin
k.action?visao=anotado&idAto=96893 

 

5) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 

1.843, DE 16.11.2018 

 

Em 20.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Instrução Normativa RFB nº 1.843, de 
16.11.2018, que Altera a Instrução Normativa RFB nº 
985, de 22 de dezembro de 2009, que institui a 
declaração de Serviços Médicos (Dmed). 

Desde a instituição da Instrução Normativa RFB nº 
985, já existia a obrigação de constar na Dmed, no 
caso de plano coletivo por adesão, que se houver 
participação financeira da pessoa jurídica contratante 
no pagamento, devem ser informados apenas os 
valores cujo ônus financeiro seja suportado pela 
pessoa física. 

Com esta alteração, inseriu-se o §8º no art. 4º (que 
trata das informações que devem estar na Dmed), 
para estabelecer que se a pessoa jurídica contratante 
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não fornecer, de forma correta e discriminada, às 
operadoras de planos privados de assistência à 
saúde os valores cujo ônus financeiro tenha sido 
suportado pela pessoa física, devem ser informados 
os valores integrais das contraprestações pecuniárias 
recebidas de cada segurado, independentemente de 
eventual participação financeira da pessoa jurídica 
contratante no pagamento. 

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser consultada através do link: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/lin
k.action?visao=anotado&idAto=96573 

 

6) INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 
1.844, DE 16.11.2018 

 

Em 20.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Instrução Normativa RFB nº 1.844, de 
16.11.2018, que 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 íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser consultada através do link: 
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/lin
k.action?visao=anotado&idAto=96574 

 

7)PORTARIA RFB Nº 1.653, DE 
31.10.2018 

 

Em 05.11.2018, foi publicada no Diário Oficial da 
União a Portaria RFB nº 1.653, de 31.10.2018, que 
altera a Portaria RFB nº 1.265, de 3 de setembro de 
2015, que aprova procedimentos para a Cobrança 
Administrativa Especial no âmbito da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. 

A Cobrança Administrativa Especial é aquele 
realizada de forma prioritária com vistas a aprimorar 
os procedimentos de recuperação de créditos 
tributários (CT) e, consequentemente, promover o 
aumento e a sustentação da arrecadação dos tributos 
federais. Além disso, abrange, obrigatoriamente, os 
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CT que estejam na condição de exigíveis, cujo 
somatório, por sujeito passivo, seja igual ou maior que 
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

A referida Portaria aumentou o rol de medidas a 
serem aplicadas para o sujeito passivo que , intimado, 
não regularizar os CT abrangidos pela Cobrança 
Administrativa Especial, acrescentando os seguintes 
incisos: 

XXVI - exclusão do Programa Especial de 
Regularização Tributária (Pert), instituído pela Lei nº 
13.496, de 24 de outubro de 2017, com exigibilidade 
imediata da totalidade do crédito confessado e ainda 
não pago, restabelecendo-se, em relação ao 
montante não pago, os acréscimos legais na forma da 
legislação aplicável à época da ocorrência dos 
respectivos fatos geradores, conforme definido por 
aquele ato legal; 

XXVII - cassação do registro especial a que estão 
obrigados os fabricantes e importadores de cigarros, 
nos termos do inciso II do art. 2º do Decreto-Lei nº 
1.593, de 21 de dezembro de 1977; e 

XXVIII - impedimento para recebimento das 
transferências voluntárias, nos termos da alínea "a" 

do inciso IV do § 1º do art. 25 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000; 

A íntegra da norma, que entrou em vigor na data de 
sua publicação, pode ser acessada através do link: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.
jsp?data=05/11/2018&jornal=515&pagina=46 

 

8) TJSE RECONHECE A 

INCONSTITUCIONALIDADE DA 

RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DE 

ITCMD SOBRE PGBL E VGBL  

 

O Tribunal de Justiça do Sergipe – TJSE reconheceu, 
em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a 
impossibilidade de incidência do Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD sobre 
o PGBL (Processo nº 0002038-85.2018.8.25.0000) e 
VGBL (Processo nº 0002064-83.2018.8.25.0000). 
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O Tribunal entendeu que o PGBL e o VGBL uma vez 
que são planos de previdência com natureza de 
seguro de vida e seguro de vida com cobertura por 
sobrevivência, respectivamente, de forma o capital 
estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, 
nem se considera herança para todos os efeitos de 
direito, nos termos do art. 794, do Código Civil.  

De acordo com o Desembargador Relator do caso, 
Luis Antonio Araújo Mendonça, a natureza jurídica 
dos planos de previdência complementar PGBL e 
VGBL é de seguro de vida e não de aplicação 
financeira. Além disso, o capital estipulado e 
acumulado não se transmite automaticamente aos 
herdeiros, confira-se trecho do acórdão proferido no 
processo nº 0002038-85.2018.8.25.0000 (que versa 
sobre o PGBL): 

 

Para fins de incidência do imposto sobre a transmissão 

causa mortis, deve-se entender por herança a parte de 

bens do falecido que se transmite aos seus sucessores 

legítimos ou testamentários, compreendendo todos os 

seus bens (móveis ou imóveis), e ainda direitos 

transmitidos em razão da morte do titular. 

Na previdência complementar sob a modalidade PGBL, no 

entanto, não ocorre a transmissão de patrimônio do de 

cujus. A um, porque não se trata de patrimônio. Ao aderir 

a uma plano de previdência complementar, o titular passa 

a pagar contribuições, que vão sendo acumuladas, para 

constituir um direito futuro de complementação da 

aposentadoria; até o adimplemento das condições de 

elegibilidade, o titular do plano possui uma mera 

expectativa, que se converte em direito adquirido no marco 

determinado; ou seja, o beneficiário, por sua vez, somente 

adquire qualquer direito com a morte do participante do 

plano, mas ele não herda esse direito; nasce para ele um 

crédito, decorrente de direito contratual, e não sucessório. 

A dois, como dissemos, porque não há qualquer 

transmissão de direitos, tanto que não é facultada, por 

exemplo, a transmissão da titularidade do plano para o 

beneficiário. Morto o titular, surge para o beneficiário 

indicado, contratualmente, o direito a um crédito, 

equivalente ao valor acumulado com as contribuições 

pagas pelo titular. 

Ao fim, porque o titular pode, inclusive, indicar qualquer 

pessoa como beneficiário do plano, independentemente de 

sucessão legítima ou testamentária. A imaginar que os 

planos de previdência privada estivessem sujeitos à 

incidência do ITCMD, seria necessário que os valores 
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acumulados fossem transmitidos aos herdeiros do titular, 

pelas regras de sucessão hereditária ou testamentária.” 

 

Em que pese a possibilidade da Procuradoria do 
Estado poder ainda recorrer das decisões, 
entendemos que o mérito delas dificilmente será 
alterado, considerando que o STJ já proferiu 
entendimento de que o plano de previdência privada 
se assemelha a seguro e o PGBL é impenhorável por 
ter natureza alimentar. 

 

9) SOLUÇÃO DE CONSULTA 

VINCULADA Nº 9.009, DE 

20.03.2018 

 

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física 
- IRPF 

PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. 
TRIBUTAÇÃO REGRESSIVA E EXCLUSIVA NA 

FONTE. MAIOR DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS 
DE IDADE. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE. 

 

A isenção para maiores de 65 (sessenta e cinco) anos 
de idade, prevista no art. 6º, inciso XV, da Lei nº 
7.713, de 22 de dezembro de 1988, não se aplica à 
percepção de rendimentos de caráter previdenciário, 
pagos por entidade de previdência privada 
complementar, na hipótese em que o beneficiário 
desses rendimentos tenha optado pelo regime de 
tributação regressiva e exclusiva na fonte de que trata 
o art. 1º da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004. 

 

Reforma-se a Solução de Consulta Disit09 nº 148, de 
05 de agosto de 2013 

 

SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À 
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 280, DE 02 DE 
JUNHO DE 2017. 

Dispositivos Legais: Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966 - Código Tributário Nacional (CTN), art. 111; Lei 
nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004, arts. 1º e 2º; 
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Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 3º, 4º, 
inciso VI, e 8º, inciso I e § 1º; Lei nº 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988, arts. 6º, inciso XV, 7º, inciso II, e 
25, § 1º, alínea "b"; Lei nº 8.134, de 27 de dezembro 
de 1990, art. 16, inciso V. 

 

MARCO ANTÔNIO FERREIRA POSSETTI 

Chefe da Divisão de Tributação 
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Juliano Nicolau de 
Castro 
Direito do Trabalho 
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Keila Manangão 
Contencioso Judicial e Arbitragem 
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Seguro, Resseguro, Previdência 
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Roberto F. S. Malta Filho 
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