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Amigos Corretores de Seguros do 
estado de Minas Gerais, vocês sabiam 
que o seu sindicato atua em várias frentes 
para a sua defesa? A atuação do Sincor
-MG é ampla, pouco divulgada e venho 
por meio desta mostrá-los um pouco o 
quanto é importante o seu envolvimen-
to na proteção de nossa categoria pro-
fissional.

Seguem abaixo somente algumas 
dessas ações:

1- Tem participação ativa na regula-
mentação da Lei do Desmonte, por meio 
de da presença constante nas discus-
sões do tema em todos os debates, com 
o envolvimento de toda a sua diretoria;

2- Está trabalhando para viabilizar 
a implantação desta lei o quanto antes 
possível, por meio de discussões peri-
ódicas com todas as partes envolvidas;

3- Trava brigas diárias, desde 
2007, contra as associações e coo-
perativas de proteção veicular, com o 

encaminhamento de denúncias acom-
panhadas de provas ao ministério 
público, que tem acolhido com muito 
interesse e boa vontade a nossa causa. 
Várias dessas “empresas” têm sido 
multadas e até mesmo fechadas, devido à 
intensa e responsável atuação de nos-
so sindicato, em conjunto ao MP;

4- Participação do Sincor-MG no 
grupo criado pela SUSEP para discutir, 
ajustar e formalizar as questões ligadas 
ao seguro de garantia estendida e 
representante de seguradoras, inibindo 
a criação da figura do agente;

5- Forte atuação junto à Fenacor e 
aos políticos que aprovaram a lei, para 
corrigir um erro antigo, que era incluir o 
Corretor no Super Simples Nacional;

6- Atuação do Sincor-MG junto às 
Prefeituras, mostrando aos municípios 
que o recolhimento do ISSQN é de res-
ponsabilidade das companhias segura-
doras, pois o Corretor de Seguros está 
incluído no regime especial de recolhi-
mento deste imposto municipal;

7- Atuação em todo o estado, 
atendendo gratuitamente as vítimas de 
acidentes de trânsito e suas famílias, 
no encaminhamento e liquidação dos 
sinistros cobertos pelo DPVAT.

O que se vê no dia-a-dia − como 
atualização de dados, eventos realiza-
dos, palestras, fóruns, participação em 
eventos representando o nosso estado, 
descontos em computadores, seguros 

de vida e saúde, entre outros − repre-
senta muito pouco em relação ao que, 
de fato, este sindicato faz em seu be-
nefício.  

O Sincor-MG tem como fonte de 
receita o imposto sindical, que é assim 
distribuído com os órgãos de direito: 
5% para a confederação correspon-
dente; 15% para a Federação; 20% 
para a Conta Especial Emprego e Sa-
lário e apenas 60% entra no caixa do 
Sindicato. E esta receita sofreu diminui-
ção significativa de arrecadação após 
a inclusão do Corretor de Seguros no 
Simples, pois a taxa associativa é facul-
tativa.

Às vezes ouvimos que os Corre-
tores mantêm uma relação de depen-
dência em relação às companhias, pois 
as mesmas é que patrocinam os even-
tos e que essa relação não é saudável 
para o nosso mercado. Acho que todos 
acham esta colocação extremamente 
razoável, uma vez que não temos 
capacidade econômica de promover 
sozinhos a importância de nosso mer-
cado local. Mas quando temos esta 
oportunidade, por meio do pagamento 
da taxa associativa − um investimento 
anual pouco expressivo em comparação 
à sua importância − não o fazemos 
como deveríamos. 

Pensem nisso. Fortaleçam o nosso 
Sindicato, que todos sairemos ganhan-
do. Forte abraço!
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Por que contribuir com a Taxa Associativa do Sincor-MG?
Gustavo Bentes, Vice-Presidente do Sincor-MG
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Com regramento na legislação 
brasileira, em especial na Constituição 
Federal (artigo 8º) e na Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, a contri-
buição sindical, ou imposto sindical, é 
devida por todos aqueles que partici-
pam de uma determinada categoria 
econômica ou profissional ou de uma 
profissão liberal, em favor do Sindica-
to representativo (artigo 579 da CLT).

Para a categoria dos Corretores 
de Seguro, a contribuição sindical é 
recolhida compulsoriamente pelas 
empresas, no mês de janeiro, e pe-
los profissionais pessoas físicas, no 
mês de fevereiro de cada ano. A Lei 
4.594/64, que regula a profissão do 
Corretor de Seguros, também trata 
da matéria ao estabelecer no arti-
go 5º, alínea b, que “o Corretor, seja 
pessoa física ou jurídica, antes de en-
trar no exercício da profissão deverá 
estar quite com o imposto sindical”. 
Desse modo, o Corretor que venha a 
se estabelecer fora dos meses men-
cionados anteriormente deve quitar a 
sindical logo quando obtiver o registro 
perante a Superintendência de Seguros 
Privados – Susep.

Neste quesito, a própria Susep, 
por meio da Circular nº 447 de 9 de 
agosto de 2012, impõe às Compa-
nhias de Seguro e Resseguro o dever 
de “exigir dos respectivos Corretores 
a comprovação do recolhimento da 
contribuição ou imposto sindical” 
(artigo 2º). Assim, tal contribuição 
possui caráter obrigatório para o 
regular exercício da atividade de 

corretagem de seguros. 
Contudo, a partir do 

ano de 2015, após grande 
esforço da classe por meio 
dos Sindicatos e da Fena-
cor, as empresas Correto-
ras de Seguros puderam 
aderir ao regime de tribu-
tação Simples Nacional, 
previsto na Lei Comple-
mentar 123/2006. Com 
isso, além de diversos be-
nefícios fiscais, a referida lei 
também passou a garantir 
às Corretoras de Seguros 
aderentes ao regime a dis-
pensa do pagamento de 
certas contribuições instituídas pela 
União, dentre elas a contribuição sin-
dical patronal (artigo 13, §3º). Porém, 
este benefício não se estende aos 
profissionais – pessoas físicas – que 
respondem tecnicamente por essas 
empresas.

Mais que uma obrigação legal, a 
contribuição sindical é o que propicia 
ao Sindicato recursos para realizar 
sua missão e objetivo. Por se tratar de 
uma entidade sem fins lucrativos, o 
Sindicato conta com a receita de suas 
contribuições para financiar as ações 
em prol da classe que representa e 
a defesa dos interesses individuais e 
coletivos de todos os representados, 
sejam associados ou não.

A representação sindical é ampla, 
sendo exercida em benefício de todos 
os membros da classe. Isso pode 
ser visualizado, por exemplo, quan-

do as entidades sindicais participam 
de questões políticas e administra-
tivas, influenciando diretamente em 
decisões relevantes e favoráveis aos 
membros de sua categoria. Assim, 
empresas dispensadas ou não do 
pagamento da sindical, bem como 
Corretores associados e não asso-
ciados, também são agraciados com 
reduções de tarifas ou tributos, nego-
ciações coletivas, incentivos fiscais, 
dentre outras conquistas decorrentes 
da atuação de seus representantes 
(sindicato, federação e confederação).

Dessa forma, a contribuição sin-
dical é de extrema importância para 
que o Sincor-MG permaneça eficaz 
na defesa de direitos já conquistados e 
na luta em favor de melhorias para toda 
a classe de Corretores de Seguro. Man-
ter a força de atuação da entidade é 
responsabilidade de todos aqueles 
que por ela são representados.

6
A Importância da Contribuição Sindical
Vanessa de Oliveira Castro é bacharel em Direito pela PUC Minas e analista de Cadastro e Benefícios do Sincor-MG
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Sempre atento às oportunidades de 
alertar a população sobre a prevenção 
de acidentes de trânsito, o departa-
mento de Seguro DPVAT do Sincor-MG 
participou de diversas campanhas em 
todo estado de Minas Gerais, no final de 
2015 e início de 2016. Confira:

UBERLÂNDIA
De 23 a 27 de novembro de 2015: 

a comarca de Uberlândia realizou o Mu-
tirão DPVAT, para a conciliação judicial 
entre a Seguradora Líder e os benefici-
ários do Seguro DPVAT que recorreram 
em relação ao valor pago por acidentes 
envolvendo veículos automotores. O 
Sincor-MG participou da ação orientan-
do as vítimas e ressaltando seu atendi-
mento totalmente gratuito e eficaz.

Dia 2 de fevereiro de 2016: em 
parceria com a Secretaria de Trânsito e 
Transportes de Uberlândia (SETTRAN), 
o Sincor-MG participou de uma blitz 
educativa alertando sobre a prevenção 
de acidentes de trânsito, principalmente 
em feriados prolongados, como o 
carnaval.

SETE LAGOAS
Dia 30 de novembro a 1 de 

dezembro de 2015: ocorreu também 
um mutirão de conciliação judicial em 
Sete Lagoas e o Sincor-MG estava pre-
sente, representado por Cláudio Comini, 

funcionário do departamento de Seguro 
DPVAT do Sindicato. O público presente 
recebeu atendimento e orientações rela-
cionadas aos procedimentos de reque-
rimento do seguro.

BELO HORIZONTE
Dia 11 de dezembro de 2015: o 

Sincor-MG proporcionou um café da 
manhã especial para a Defensoria 
Pública do Estado de Minas Gerais 
firmar uma parceria na divulgação em 
massa do Seguro DPVAT. Os benefícios 
do atendimento personalizado e gratui-
to que o sindicato presta às vítimas de 
acidente de trânsito foram amplamente 
divulgados internamente pela Defenso-
ria e também na imprensa local.

Dia 14 de janeiro de 2016: o 
Sincor-MG recebeu um convite do Co-
mandante-Geral da Polícia Militar de Mi-
nas Gerais, Marco Antônio Badaró Bian-
chini, para a solenidade de passagem de 
comando da Primeira Região da Polícia 
Militar, do Coronel Cícero Leonardo da 

Cunha para o Coronel Winston Coelho 
Costa. O Sindicato marcou presença no 
evento, representado pelos funcionários 
Karla Gerken, Betty Zaida e Claudio 
Comini.

Dia 5 de fevereiro de 2016: em 
véspera do feriado de Carnaval, o Sin-
cor-MG foi convidado pelo DER/MG 
(Departamento de Estradas de Roda-
gem do estado de Minas Gerais) para 
a participação na blitz educativa de trân-
sito realizada na BR 040, em Belo Ho-
rizonte.

Sincor-MG reforça campanhas de prevenção de acidentes de trânsito e de 
conscientização do seguro DPVAT

Todo Corretor de Seguros, 
tão logo se associe (esteja quite 
com as Contribuições Sindical 
e Associativa do exercício), passa a 
contar com as coberturas do se-
guro PASI. Para dar mais conforto 
e segurança aos nossos associados, 
as coberturas foram aumentadas. 
E é importante lembrar que este 
benefício é automático, ou seja, 
basta manter-se associado para 
estar coberto pelo seguro.

Confira:

Após intenso trabalho 
do SINCOR-MG na nego-
ciação Coletiva 2016 junto 
à FENESPIC, a CCT deste 
ano foi definida com re-
ajuste de 11% em todas 
as cláusulas econômicas, 
com data-base em 1° de 
janeiro. Mais detalhes nos 
site do SINCOR-MG.

Fique atento: no dia 31 de março venceu a Contribuição Associativa 2016. Você recebeu 
sua guia para pagamento pelo do e-mail cadastrado em nosso sistema. Associe-se! 
Contribua para fortalecimento do Sindicato e aproveite esse e outros benefícios.

Corretor: associe-se ao Sincor-MG e fique mais seguro! Convenção Coletiva 
de Trabalho 2016

DESCRIÇÃO DAS
COBERTURAS E BENEFÍCIOS

Morte natural e acidental

Invalidez permanente por 
acidente

Morte do cônjuge do titular

Auxílio alimentação no caso 
de falecimento titular

LIMITES DE
INDENIZAÇÃO

R$ 10.000,00
(dez mil reais)

Até R$ 10.000,00 
(dez mil reais)

R$ 5.000,00
(cinco mil reais)

50 kg
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O Brasil está nas primeiras 
colocações de dois rankings bastante 
preocupantes. É o quarto país em re-
gistros de mortes no trânsito, supera-
do apenas por China, Índia e Nigéria. 
Também ocupa a quinta posição na 
lista das nações com índice mais ele-
vado na relação entre o número 
de acidentes e o de habitantes, 
atrás somente da Venezuela, 
Nigéria, África do Sul e Angola.

Estudos da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) mos-
tram que, em apenas um ano, o 
total de vítimas fatais do trânsito 
no Brasil supera o de soldados 
americanos mortos em 16 anos 
da Guerra do Vietnã. E esses 
números estão aumentando. 
Segundo o Denatran, nos últi-
mos 40 anos, cresceu 15 vezes 
o número de feridos e seis vezes 
o total de mortes no trânsito. No 
mesmo período, a população 
brasileira sequer dobrou de tamanho.

Em 2014, estatísticas de indeni-
zações do Seguro DPVAT apontaram 
um total de 763 mil acidentados, sendo 
52 mil mortos, 596 mil com alguma 
forma de invalidez e 115 mil feridos e 
recuperados sem lesão. Os números 
chocam pela gravidade. Os casos de 
invalidez, por exemplo, aumentaram 
34%. 

Esse cenário também afeta a nos-
sa economia. Além dos custos com 
hospitalização e socorros, levantamen-
to do Centro de Pesquisa e Economia 

do Seguro (CPES), da Escola Nacional 
de Seguros, confirma que o país 
perdeu também a produção e a renda 
que essas pessoas deixaram de gerar. 
O valor do produto perdido em 2014 
atingiu R$ 220 bilhões, sendo R$ 102 
bilhões de vítimas fatais e o restante 

de acidentados inválidos graves. O 
custo do produto perdido atingiu 4 
% do PIB. Com estes recursos seria 
possível construir 6,8 mil hospitais ou 
manter 73 milhões de estudantes do 
ensino médio e fundamental por ano.

Está comprovado que investir 
na prevenção e aprovar regras mais 
severas traz excelentes resultados. 
Após a implantação da Lei Seca 
foram registrados resultados expres-
sivos, como a queda de 22,5% no 
número de mortos nas capitais dos 

Estados em 2008. Ao evitar aciden-
tes graves, a lei trouxe uma economia 
de R$ 37 bilhões para o País, que 
corresponde ao que a nossa econo-
mia deixou de perder de renda e de 
produção ao evitar a morte e invalidez 
de pessoas produtivas.

Mas este drama não é exclu-
sivo do Brasil. A OMS estima que 
1,3 milhões de pessoas morrem 
anualmente no mundo. O número 
de acidentados se aproxima de 
50 milhões. Países emergentes 
concentram a maior parcela de 
vitimas. A faixa mais jovem e ati-
va da população é atingida com 
maior intensidade.

Assim, capital humano 
escasso tem sido destruído por 
acidentes de trânsito. As conse-
quências econômicas e na quali-
dade de vida da sociedade per-
duram por mais de uma geração.

A perda da produção e da 
renda dos inválidos e mortos no 
trânsito provoca efeitos diretos e 
duráveis para a sociedade. Por ser 
um tema com conotações políticas, 
religiosas e quase ideológicas, as 
pesquisas são esparsas e pouco di-
fundidas.

Para reduzir os acidentes e suas 
consequências, existem soluções 
direcionadas à educação no trân-
sito, melhor sinalização e respeito aos 
pedestres e adoção de critérios mais 
exigentes para habilitação de motoris-
tas, entre outros.

Com melhores práticas, alguns 
países obtiveram êxitos expressivos. 
Na Alemanha, o número de aciden-
tados caiu 80% nos últimos 40 anos. 
Na China, as mortes diminuíram 43%.

No Brasil, algumas mudanças 
tiveram reflexo importante na redução 
dos acidentes e de acidentados. 
Porém, é preciso avançar mais 
rápido. Não é um problema insolúvel, 
mas é necessário reconhecê-lo e apli-
car as medidas corretas.

6
A guerra do trânsito: Impacto real na economia 
brasileira
Claudio Contador é economista e diretor do Centro de Pesquisa e Economia do Seguro da Escola Nacional de Seguros
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Nesta edição do jornal “O Corretor 
em Minas” nosso entrevistado é Armando 
Vergílio, presidente da FENACOR. Em 
pauta estão assuntos relacionados à crise 
do DPEM e à obrigatoriedade de informar 
valores de comissão em seguros popu-
lares de automóveis. Além disso, Vergílio 
faz uma análise do primeiro ano desde a 
adesão do corretor de seguros ao Sim-
ples Nacional.

JORNAL: Explique a situação da cri-
se no Seguro DPEM e suas possíveis con-
sequências.

 AV: Há um problema sério que resulta 
da perigosa soma de inadimplência elevada, 
da ordem de 80%, com as inúmeras ações 
que chegam à Justiça cobrando indeniza-
ções. Essa situação afastou as seguradoras 
desse tipo de seguro, que tem uma rele-
vância social imensa, principalmente para 
as populações ribeirinhas da região Norte 
do País. Restou a Bradesco, que teve uma 
imensa sensibilidade ao manter sua opera-
ção nesse ramo e, mesmo depois de decidir 
encerrar a comercialização do Dpem – por 
total inviabilidade do produto, da forma como 
estava formatado -  ouviu os apelos da Fena-
cor e adiou a vigência dessa medida.

Se não houver uma solução, como a 
que estamos buscando, as consequências 
serão gravíssimas para a sociedade, particu-
larmente para milhares de famílias de baixa 
renda, que usam embarcações como meio 
de transporte. 

 
JORNAL: A Susep criou uma Comis-

são Especial com objetivo de debater e 
propor soluções para a crise do DPEM, 
da qual o Senhor faz parte. Qual a situa-
ção atual?

 AV: A solução final deve sair em breve. 
A comissão já esteve reunida algumas vezes 
e avançamos na discussão, até porque há 
a necessária sinergia de todas as entidades 
envolvidas no debate visando à correção dos 
gargalos que atingem o Dpem. 

Nesse sentido, o Ministério da Fazen-
da já aceitou a inclusão da ABGF (Agência 
Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e 
Garantias), que irá assumir o fundo do Dpem. 
Além disso, a Susep publicou norma com o 
reajuste das tarifas nesse seguro. Então, boa 
parte do problema foi resolvida. 

Agora, resta saber se as seguradoras 
terão interesse em operar nessa modalidade. 

 JORNAL: Fale um pouco do empe-
nho da FENACOR em resolver a questão 
do DPEM e da urgência em encontrar 
uma solução.

 AV: A FENACOR foi a entidade que 
trouxe à tona esse grave problema. Foi a 
nossa federação que conseguiu obter da 
Bradesco, única seguradora que comercia-
liza o Dpem, a prorrogar o prazo inicialmente 
estabelecido para o encerramento de suas 
operações nessa carteira.

Além disso, participamos na comissão 
criada pela Susep para discutir o assunto 
e encontrar uma solução. E tenho bons 
motivos para acreditar que tanto empenho da 
diretoria da Fenacor resultará em um equa-
cionamento adequado para o problema, sem 
prejuízos para a sociedade brasileira.

   
JORNAL: Qual o posicionamento da 

FENACOR em relação ao seguro popu-
lar de automóvel e a obrigatoriedade de 
informar o valor da comissão da correta-
gem? 

 AV: O seguro po-
pular deveria ter sido 
regulamentado há tem-
pos, mais precisamente 
desde o início de vigên-
cia da Lei do Desmon-
te. É um produto que 
atenderá a mais de 20 
milhões de brasileiros, 
donos de veículos mais 
antigos, que hoje circu-
lam por ruas e estradas 
sem qualquer cobertura 
do seguro. Então, é um 
produto que tem um for-
te componente social, de 
atendimento a parcelas da sociedade de 
menor poder aquisitivo.

Quanto à divulgação do valor da comis-
são, estou certo de que o texto final da 
regulamentação tratará dessa questão de 
uma forma razoável, sem afetar o relaciona-
mento do corretor com os seus clientes.

 
JORNAL: Após um ano de adesão do 

corretor de Seguros ao Simples Nacional, 
como avalia os impactos no mercado?

 AV: São excelentes, superando todas 
as expectativas iniciais, que já eram bem 
otimistas. Milhares de corretoras de seguros 
aderiram ao SuperSimples e, com os recur-
sos economizados com a redução da carga 
tributária, puderam reinvestir em sua corretora, 

particularmente em tecnologia e no treina-
mento dos colaboradores, e ganharam a 
“gordura” necessária para enfrentar a atual 
crise econômica, que afeta empresas de 
todos os portes.

Quantos aos impactos, o principal deles 
é que, com o treinamento dos colaboradores 
e os investimentos em tecnologia, a qualidade 
dos serviços prestados aos consumidores 
ficou ainda melhor.

 
JORNAL: Como vê a atuação dos 

Sindicatos nessa conquista?
AV: Foi, sem dúvida, fundamental e deci-

siva a atuação dos Sindicatos nesse proces-
so. Particularmente de algumas entidades 
presididas por grandes lideranças, como é 
o caso do Sincor-MG, tão bem comandado 
pela presidente Maria Filomena. 

Hoje, os Corretores de Seguros de todo 
o país devem esse avanço ao trabalho incan-
sável e diuturno dessas lideranças.

 

JORNAL: A adesão ao Simples oca-
sionou uma queda na contribuição dos 
Corretores aos Sindicatos, que tanto luta-
ram para essa resolução. Qual a sua opi-
nião sobre isso?

AV: Os Corretores de Seguros são 
conscientes da importância dos sindicatos 
para a sua atividade profissional. Como 
citei antes, não fossem os sindicatos, con-
quistas como a adesão ao SuperSimples 
não sairiam do papel. Então, tenho certeza 
de que a grande maioria da categoria vai 
continuar contribuindo com o seu Sindica-
to, para que a entidade permaneça forte e 
possa ter em mãos as necessárias ferra-
mentas de defesa dos interesses dos Cor-
retores de Seguros.

6
Entrevista com Armando Vergílio, Presidente da 
FENACOR
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O ano de 2016 começou com um 
grande desafio para o mercado de seguros 
de Poços de Caldas, Minas Gerais. No 
dia 19 de janeiro, uma forte chuva atingiu 
a cidade deixando muitos pontos alaga-
dos e arrastando diversos veículos pelas 
ruas centrais. A tem-
pestade teve início 
por volta de 20h30 e 
durou apenas duas 
horas. Mas, de acor-
do com o Departa-
mento Municipal de 
Energia (DME), o vo-
lume foi equivalente 
a um mês de chuvas 
em condições nor-
mais. Durante este 
período choveu 122 
milímetros, enquanto 
a média mensal no 
município é de 145 milímetros.

“A chuva era muito forte, nunca ha-
via acontecido isso na cidade, não é re-
corrente. Foi uma situação nova para os 
Corretores e Seguradoras, uma emer-
gência”, conta o Delegado Regional 
do Sincor-MG em Poços de Caldas, 
Marcos Juliano Lima. Cerca de 15 pes-
soas receberam atendimento médico, 
mas felizmente não houve vítimas fatais. 
O maior prejuízo foi econômico, estabe-
lecimentos comerciais foram invadidos 
pelas águas, bem como bancos e hospi-
tais. Estima-se que mais de 100 veículos 
tenham sido atingidos, com perda total. 

Em razão da emergência, foi neces-
sária a intervenção da Delegacia Regio-

nal do Sincor-MG para otimizar o aten-
dimento aos segurados. “Convocamos 
uma reunião, logo que identificamos a 
extensão do problema, com todo o mer-
cado de seguros. Pedimos uma atenção 
especial às seguradoras e tudo foi feito 

como planeja-
mos. Os segura-
dos tiveram aten-
dimento rápido e 
organizado”, afir-
ma o Delegado. 

A estraté-
gia da Delegacia 
foi de acionar os 
Corretores e Se-
guradoras para 
um trabalho em 
conjunto, com 
agilidade e pró
-atividade, pelo 

grande número de atendimentos que re-
ceberiam. “Logo que tomamos conheci-
mento da gravidade da situação, rece-
bemos o contato do Sindicato para uma 
reunião. Fomos orientando os segura-
dos um a um e tivemos uma resposta 
muito rápida das seguradoras, sem bu-
rocracias desnecessárias”, lembra Mau-
rílio Clóvis dos Santos, proprietário da 
Soberana Infinity Corretora de Seguros.

Ação em conjunto gera resultados 
positivos

Embora se tratando de uma tragé-
dia, o resultado da atuação do Sincor
-MG junto aos Corretores e Seguradoras 
teve um saldo positivo, surpreendendo 

os segurados pela tranquilidade em que 
as pendências foram resolvidas. A tabe-
liã Hermínia Bráulio era proprietária de 
um Volvo V40 T5 e teve seu carro arras-
tado pelas chuvas. “Naquela noite, antes 
que as águas começassem a baixar eu 
já fiz contato com o meu Corretor e ele 
me passou todas as orientações imedia-
tamente, mesmo em uma situação atípi-
ca. Fizemos a comunicação do sinistro 
junto à seguradora, a polícia retirou o veí-
culo. Em seguida recebi um comunicado 
de que o pagamento do seguro estava 
liberado, foi bem rápido”, afirma. 

E completa: “achei muito interes-
sante a relação da Corretora com a Se-
guradora, pois às vezes temos um bom 
atendimento do Corretor e a outra parte 
trava, dessa vez foi muito eficiente, sem 
empecilhos, a confiança entre eles me 
passou confiança também, por isso não 
tive nenhum problema. Nessas horas 
a gente percebe a importância de um 
seguro bem feito. Quem faz um seguro 
menor por querer economizar ou por 
falta de conhecimento, pode levar um 
grande prejuízo nesta situação”.

Os mais de cem veículos com perda 
total foram cobertos pelas respectivas 
seguradoras. “Todos foram atendidos e 
o feedback foi muito positivo. A situação 
era caótica, então o cliente ficou surpre-
so pela agilidade e comprometimento. 
Ficamos com a sensação de missão 
cumprida”, finaliza o delegado Marcos 
Juliano.

6
Delegacia regional do Sincor-MG de Poços de Caldas desenvolve 
com sucesso estratégia emergencial de atendimento

 Imagens do alagamento em Poços de Caldas 
(Foto: reprodução internet).

O Volvo V40 T5 de Hermínia Bráulio ficou coberto pela água da chuva e teve perda total. (Foto: arquivo pessoal).
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Uma das ótimas novidades do Sin-
cor-MG para 2016 é a realização do I 
Ciclo de Treinamento de Seguros de 
Pessoas. Uma oportunidade única para 
capacitar e aprimorar os conhecimen-
tos dos corretores mineiros e seus co-
laboradores para a comercialização de 
produtos de seguro de pessoas.

O treinamento é ministrado por 

representantes de seguradoras par-
ceiras do Sincor-MG que atuam no 
mercado de Minas Gerais e terá como 
conteúdo pragmático os produtos co-
mercializados por estas companhias. 
Na oportunidade, os especialistas irão 
orientar os participantes quanto ao con-
ceito, aplicação prática e oportunidades 
de negócios de cada produto específico 

no ramo de pessoas. 
O corretor de seguros associado 

ao Sindicato pode participar sem custo 
e os não associados pagam um valor 
de R$ 300. As inscrições podem ser fei-
tar pelo site www.sincormg.com.br.

Confira o cronograma de treina-
mentos (sempre das 8h30 às 12h30):

*programação sujeita a alteração.

*programação sujeita a alteração.

05/04

12/04 

19/04 

26/04 

03/05

10/05

17/05 

24/05 

31/05 

07/06

14/06 

28/06

Treinamento Clube Pasi de Seguros

Treinamento Yasuda Marítima Seguros

Treinamento Bradesco Seguros

Treinamento Zurich Minas Brasil Seguros

Treinamento Allianz Seguros

Treinamento Icatu Seguros

Treinamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Treinamento Centauro-ON

Tokio Marine Seguradora

AIG Seguros

GBOEX Previdência e Seguro de Pessoas 

Mongeral Seguros

I Ciclo de Treinamento de Seguros de Pessoas

CRONOGRAMA DE EVENTOS 2016 - DIRETORIA SOCIAL

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

NOVEMBRO

OUTUBRO

DATA

29/03/16

07/04/16

05/04/16

12/04/16

19/04/16

26/04/16

28/04/16

03/05/16

10/05/16

11/05/16

12/05/16

17/05/16

24/05/16

31/05/16

07/06/16

14/06/16

14/06/16

15/06/16

28/06/16

10/11/16

10/11/16

24/11/16

26/10/16

27/10/16

22/09/16

29/09/16

EVENTO

I Ciclo de Treinamento de Seguros de Pessoas - Liberty Seguros

Palestra: Seguros não são todos iguais! Fuja do leilão do segurado. Saiba doferenciar 
os produtos empresarial, condominio e residencial pelas caracteristicas e diferenças nas 

coberturas, não pelo preço. (Gustavo Mello)

I Ciclo de Treinamento de Seguros de Pessoas - Clube Pasi de Seguros

I Ciclo de Treinamento de Seguros de Pessoas - Yasuda Maritima Seguros

I Ciclo de Treinamento de Seguros de Pessoas - Bradesco Seguros

I Ciclo de Treinamento de Seguros de Pessoas - Zurich Minas Brasil Seguros

Palestra: Desbravando novas possibilidades (Andresa Pugliesi)

I Ciclo de Treinamento de Seguros de Pessoas - Allianz Seguros

I Ciclo de Treinamento de Seguros de Pessoas - Icatu Seguros

Palestra: Competências essenciais de quem vende seguros (Rosana Sá)

Palestra: Competências essenciais de quem vende seguros (Rosana Sá)

I Ciclo de Treinamento de Seguros de Pessoas - Porto Seguros Cia de Seguros Gerais

I Ciclo de Treinamento de Seguros de Pessoas - Centauro - ON 

I Ciclo de Treinamento de Seguros de Pessoas - Tokio Marinie Seguradora

I Ciclo de Treinamento de Seguros de Pessoas - AIG Seguros

Palestra: Desbravando novas possibilidades (Andresa Pugliesi)

GBOEX Previdência e Seguro de Pessoas

Palestra: Desbravando novas possibilidades (Andresa Pugliesi)

I Ciclo de Treinamento de Seguros de Pessoas - Mongeral Seguros

Coquetel de Entrega do Premio Inconfidencia Mineira 

Palestra: Corretor Multivisão: Enxerga o cliente além do produto (Sergio Carvalho)

Palestra: Comercialização Diferenciais necessários para o Corretor de Seguros 
comtemporaneo (Alberto Faria)

Palestra: Corretor Multivisão: Enxerga o cliente além do produto (Sergio Carvalho)

Palestra: Corretor Multivisão: Enxerga o cliente além do produto (Sergio Carvalho)

Palestra: Competências essenciais de quem vende seguros (Rosana Sá)

Palestra: Seguros não são todos iguais! Fuja do leilão do segurado. Saiba doferenciar 
os produtos empresarial, condominio e residencial pelas caracteristicas e diferenças nas 

coberturas, não pelo preço. (Gustavo Mello)

08:30 horas

18:00 horas

08:30 horas

08:30 horas

08:30 horas

08:30 horas

19:00 horas

08:30 horas

08:30 horas

19:00 horas

19:00 horas

08:30 horas

08:30 horas

08:30 horas

08:30 horas

19:00 horas

08:30 horas

19:00 horas

08:30 horas

20:00 horas

19:00 horas

19:00 horas

19:00 horas

19:00 horas

HORÁRIO

19:00 horas

19:00 horasSETEMBRO

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Montes Claros

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Uberaba

Uberlandia

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Pouso Alegre

Belo Horizonte

Poços de Caldas

Belo Horizonte

Belo Horizonte

Varginha

Passos

G. Valadares

Ipatinga

CIDADE

Juiz de Fora

Divinopolis



Neste mês de março, entrará em 
vigor no Brasil uma nova legislação 
que regerá os processos judiciais, 
impactando imediatamente milhares 
de ações em todo o país, inclusive 
aquelas que versam sobre questões 
envolvendo os contratos de segu-
ros. O novo Código de Processo Civil 
trará, entre inúmeras inovações, um 
traço marcante: a valorização da con-
ciliação e mediação como meios de 
atingir o consenso entre os litigantes. 

Em se tratando de relações con-
tratuais, como é o caso daquelas 
originadas por um contrato de seguro, 
os conflitos são causados, em sua 
grande maioria, pela diversidade de 
expectativa e compreensão da relação 
contratual, decorrente das próprias 
diferenças sociais e culturais das partes. 
A conjuntura econômica oscilante, o 
objetivo de lucro desmesurado, falhas 
de informação e complexidade dos 
clausulados também levam a inúme-
ras divergências entre segurados e 
seguradores.

Ao longo do tempo, vimos preva-
lecer uma equivocada percepção de 
que divergências devem ser decidi-
das judicialmente, que a defesa dos 
direitos está condicionada ao enfren-
tamento do outro perante os tribunais. 
Infelizmente a sociedade desprestigia 
a importância do acordo amigável.

Este movimento pacificador res-
gatado pelo novo Código de Pro-
cesso Civil pode ser detectado tam-
bém por meio da atuação de outras 
instituições, como Procon, Ministério 
Público e Órgãos Reguladores. Justi-
fica-se por diversas razões: redução/
eliminação do custo financeiro des-
pendido com honorários e custas 
processuais, desburocratização, 
diminuição do desgaste emocional 
das partes e celeridade na resolução 
do problema. 

No mercado de seguros, a busca 
pela harmonia entre segurados e se-
guradores ocorre desde o nascimento 
do contrato, com o auxílio qualificado 

do Corretor. As informações prestadas 
por este profissional são essenciais 
para não gerar uma falsa expectativa 
de garantia ao segurado. 

Destaca-se também que algumas 
iniciativas têm sido aperfeiçoadas, 
como o trabalho desempenhado 
pelas ouvidorias das companhias e 
o canal de atendimento ao público 
da SUSEP. Com a missão de zelar 
pela qualidade no atendimento aos 
consumidores, a Autarquia, a partir 
das reclamações recebidas, tem a 
oportunidade de identificar as causas 
de conflitos, propondo medidas que 
realinhem o Sistema Nacional de Se-
guros a um estado de equilíbrio. 

Por sua vez, o Sincor-MG, em 
consonância plena com esta nova 
percepção, tem intermediado inúme-
ras divergências que chegam ao seu 
conhecimento por meio dos associa-
dos, com resultados bastante satisfa-
tórios. A conciliação entre segurados, 
Corretores e Seguradores, envolven-
do assuntos diversificados, é realizada 
por meio de uma metodologia que pri-
vilegia: 1) a identificação correta dos 
pontos de discordância; 2) orientação 
jurídica e técnica ao Corretor/Segura-
do sobre seus direitos e deveres; 3) 
aprimoramento do diálogo entre as 
partes; e 4) concessões recíprocas.

Por que isso é importante? Se-
gundo dados do Conselho Nacional 
de Justiça, no final de 2015 existiam 
mais de 100 milhões de ações em 

andamento, média de um processo 
para cada dois brasileiros. Isto explica 
razoavelmente o cenário de morosidade 
tão criticado pela sociedade, mas é 
apenas uma parte do problema. Em 
2015, o custo da máquina judiciária 
foi de 68,4 bilhões de reais, recursos 
que poderiam ser destinados a outros 
setores essenciais. 

Há uma indiscutível necessidade 
de que essa mudança de paradigma 
avance para o implemento de ações 
concretas e acessíveis. É grande 
o incentivo do CNJ pela criação de 
núcleos de conciliação geridos pela 
iniciativa privada em parceria 
com órgãos governamentais, possi-
bilitando que as negociações sejam 
realizadas no âmbito do próprio setor 
econômico e a continuidade do relacio-
namento entre as partes conciliadas. 

O acesso pleno à Justiça, garan-
tido e fomentado pela Constituição 
de 1988, foi uma conquista que deu 
voz e vez a milhares de cidadãos. 
Todavia, as deficiências do sistema 
vêm mostrando que se faz premente 
investir em uma nova consciência 
cívica, social, humanista, que resul-
te no amadurecimento das relações 
pessoais e contratuais, públicas e 
privadas. Segurados e seguradores 
precisam investir mais em métodos efi-
cazes de resolução de controvérsias, 
privilegiando o diálogo, o respeito e o 
interesse comum.

6
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Prevenção e conciliação de conflitos
Raquel Ferreira da Silva é advogada especialista em Seguros, assessora jurídica do Sincor-MG e sócia do escritório Ferreira Sociedade de Advogados

Artigo Jurídico



No dia 8 de março - Dia Interna-
cional da Mulher - o Sincor-MG realizou 
sua tradicional festa em homenagem às 
mulheres do mercado de Corretores de 
Seguros do estado. Um animado coquetel 
no espaço Helium recebeu mais de 200 
convidadas, e poucos e privilegiados 
convidados, para celebrar a data e con-
fraternizar.

A Presidente do Sindicato, Maria 
Filomena Magalhães Branquinho, abriu 
o evento com um breve discurso exal-
tando a representatividade feminina no 
mercado de seguros. “Continuamos 
com a nossa terceira jornada de trabalho, 
mas sendo empresárias, dirigentes, ocu-
pando cargos de liderança. Ainda com 
alguma pequena discriminação, mas 
temos muito mais força de trabalho que 
qualquer adversidade que possa acon-
tecer. O mercado de seguros e de corre-
tagem está quase dividido entre homens 
e mulheres. É um número considerável”, 
disse.

O grande objetivo da festa é pro-
mover o encontro e a diversão. Mes-
mo sendo um evento que acontece há 
muito tempo, as mulheres do mercado 
comparecem em peso. “Eu venho todo 
ano, é maravilhoso, porque este é um 
mercado ainda muito masculino, a gen-
te só começa a perceber que ele está 
ganhando uma dimensão de mulheres 
quando vemos todas juntas, neste evento. 
E além de tudo é muito divertido”, 
afirmou Patrícia Vera de Carvalho, da 
Yasuda Marítima Seguros. 

Algumas pessoas vêm de outras 

cidades e estados para prestigiar a 
homenagem, como a Cássia Gil, diretora 
executiva da Metlife, que veio de São 
Paulo especialmente para a festa. “É a 
primeira vez que venho a este evento. 
Estou achando o máximo essa balada 
feminina, as mineiras são muito anima-
das e me impres-
sionou o número 
de mulheres que 
representa o mer-
cado aqui. A Metlife 
tem uma parceria 
com o Sincor-MG 
desde que se esta-
beleceu no Brasil, há 
15 anos. Nosso ca-
nal de distribuição 
é o Corretor, então 
temos um vínculo 
muito forte com o 
Sindicato. Não po-
deria deixar de vir”, 
comentou.

Poucos são os 
homens convida-
dos, apenas direto-
res e presidentes do 
Sincor e Seguradoras. “Na nossa área 
a participação da mulher é muito forte, 
ela está ocupando o espaço que é dela. 
Venho sempre prestigiar o evento, acho 
muito importante. Espero estar vivo 
para celebrar o dia que a mulher tenha 
conquistado seus direitos mesmo, sua 
igualdade profissional, seus direitos de ter 
filhos ou não. Um dia ela vai estar só ce-
lebrando todas as conquistas”, declarou 

Augusto de Matos – Presidente do Sind-
seg-MG/GO/MT/DF.

A confraternização cumpriu sua 
missão de participar do movimento do 
Dia da Mulher de maneira alegre e pro-
movendo o encontro das Corretoras de 
seguro em grande estilo. “Hoje existem 

grandes Corretoras de Seguros em car-
go de direção, viajei mês passado para 
uma reunião na Confederação de Corre-
tores de Seguro da América Latina e ha-
via três outras dirigentes de sindicatos. 
Esta é uma festa pela festa, sem discur-
so, sem protocolo, pois a mulher é na-
turalmente alegre. E acho que todas se 
divertiram”, finaliza a Presidente, Maria 
Filomena Magalhães Branquinho.
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Sincor-MG promove tradicional evento em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher - Dia 8 de Março

Silvia Vieira Daniel Pinheiro – Corretora de Seguros Tarcísio Alcici, Diretor do Sincor; Fabiana Resende, 
Diretora Executiva do Clube PASI de Seguros; e Alaor 
Silva Júnior – Presidente do Clube PASI de Seguros.

Convidadas confraternizando no coquetel

Maria Filomena Branquinho – Presidente do Sincor-MG e Augusto Frederico Costa 
Rosa de Matos – Presidente do Sindseg-MG/GO/MT/DF
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Confira fotos e depoimentos de alguns dos convidados sobre 
a festa do Dia da Mulher

“Esse tipo de evento é muito 
interessante porque aproxima as 
pessoas e o nosso relacionamen-
to com o Sincor é justamente de 
aproximação com o Corretor, com o 
associado. A festa está muito bonita, 
cada vez unindo mais os Corretores, 
as pessoas, integração total. É muito 
importante ter um evento para 
homenagear as mulheres”.

Hélcio Costa – Triunfo Corretora.

“Na minha época quase não tinha 
mulher no mercado e hoje estão 
todas aí, se profissionalizando, se 
revelando como as melhores pro-
fissionais do mercado de seguros. 
A Filomena é uma grande anfitriã, 
querida por todas nós. Queremos 
sempre ao nosso lado. Eu me senti 
realmente homenageada.” 

Carmem Ribeiro – Triunfo Corretora.

“O nosso relacionamento com o 
Sincor é fantástico, tanto que participo 
das diretorias há alguns anos porque 
acredito no trabalho que tem sido feito 
e essa festa especial do Dia da Mulher é 
cada vez mais bonita, valorizada e pres-
tigiada pelas mulheres. O evento está 
melhor a cada ano e tem surpresas, 
coisas diferentes, não cai na monotonia. 
As pessoas esperam por isso, criam 
expectativas”. 

Alexandre Souza Faria – Multiseg Seguros.

“Sempre venho neste evento, 
hoje eu saí de outra festa especial-
mente para vir prestigiar. Na minha 
empresa, por coincidência, só tem 
mulher. E este é um evento que 
tem um clima muito legal, a gente 
faz relacionamento e se diverte ao 
mesmo tempo”. 

Regina Mota da BHR - Assessoria e 
Corretora de Seguros Ltda.

“Este é o melhor evento do mercado 
de seguros. É o mais leve, agradável e 
bonito, por motivos óbvios. É funda-
mental homenagear a mulher, principal-
mente neste dia. A mulher tem ocupado 
cada vez mais espaço e, mesmo ela te-
nha crescido em números absolutos no 
mercado, relativamente em cargos de 
liderança ela ainda tem pouca represen-
tatividade. Esperamos que isso mude”.

Gustavo Bentes – Vice-Presidente do 
Sincor e Diretor da Positivo Seguros. 

“O Sincor pra mim é um exemplo de 
entidade que faz com que a nossa catego-
ria se faça cada vez mais forte. A Filome-
na é uma profissional batalhadora. E este 
evento é um exemplo de que a mulher 
chegou ao mercado. Isso nos traz credibi-
lidade também, porque esse lado feminino 
do mercado ajuda a propagar mais ainda 
a sensação de que a proteção do seguro 
tem que ser expandida. A mulher por ser 
mãe e agregadora contribui muito para a 
imagem, os valores e a função social do 
seguro”. 

Alaor Silva Junior – Presidente do Clube 
PASI de Seguros



A Receita Federal publicou instrução 
normativa que retira as Corretoras de Se-
guros do enquadramento como empresa 
financeira, para fins de cálculo da 
COFINS e do PIS/PASEP. 

Uma luta intensa e conjunta da Fena-
cor e dos Sincors, que, por muitos anos, 
exigiu plena sinergia, grandes esforços, 
empenho e dedicação total de lideranças 
da categoria, acaba de resultar em mais 
uma importante conquista, com nova 
redução da carga tributária imposta a 
Corretoras de Seguros.

Finalmente convencida da inadequa-
ção da interpretação que prevalecia até 
agora, a Receita Federal do Brasil (RFB) 
publicou instrução normativa que retira as 
Corretoras de Seguros do enquadramen-
to como empresa financeira, para fins de 
cálculo da COFINS e do PIS/PASEP.

Isso significa que, como reivindica-
vam as entidades representativas da 
categoria, a alíquota de contribuição da 
COFINS referente às empresas Correto-
ras de Seguros será reduzida de 4% para 
3%. A vigência da norma é imediata.

A RFB explicou que a medida tem o 
objetivo de adequar a legislação à juris-
prudência do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), de novembro de 2015, segundo a 
qual não cabe confundir as Corretoras de 
Seguros com as Corretoras de valores 
mobiliários ou com agentes autônomos 
de seguros privados e que, portanto, 
aquelas empresas estão fora do rol de 
entidades constantes do Parágrafo 1º do 
art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991.

Assim, na prática, as contribuições 
das Corretoras de Seguros para o PIS/
PASEP e a COFINS passam a ser 
tributadas através do regime cumulativo 
(lucro presumido ou arbitrado) ou do 
regime não cumulativo (lucro real).

Segundo o Vice-Presidente de 
Relações com o Mercado da Fenacor e 
Presidente do Sincor-DF, Dorival Alves de 
Sousa, a federação, por diversas vezes, 
nos últimos anos, enviou ofícios à Receita 
Federal, acompanhados de estudos jurí-
dicos e tributários, tratando desse tema 
e questionando o entendimento até 

então manifestado por aquele órgão, o 
que acabou, agora, se efetivando a par-
tir das inúmeras decisões judiciais nesse 
sentido.

“A discussão acerca da alíquota cor-
reta da Cofins vem sendo travada junto 
ao Poder Judiciário Federal por diversas 
Corretoras de Seguros, sendo possível, a 
partir da Instrução Normativa recém edi-
tada, a postulação judicial relacionada à 
restituição dos valores pagos a maior, nos 
últimos cinco anos, em virtude do enten-
dimento de que a alíquota correta é aque-
la relativa ao regime ordinário (comum) de 
tributação, ou seja, de 3%”, observa.

Ele acrescenta que, neste sentido, 
os sócios de Corretoras de Seguros que 
queiram fazer tais postulações, pela via 
judicial, devem consultar seus advogados, 
para uma orientação mais amiúde, pois 
cada caso “deve ser analisado isolada-
mente e com as cautelas devidas”.

Já o Vice-Presidente de Relações 
Institucionais da Federação, Celso Vicen-
te Marini, elogia a atuação sinérgica da 
Fenacor com os Sincors. “Juntos, tra-
balhando em conjunto, podemos obter 
muito”, frisa.

Ele lembra que a redução de 4% 
para 3% da alíquota representa, na prá-
tica, uma diminuição imediata da ordem 
de 25% do valor da contribuição. Isso 
sem falar nos recursos que podem ser 
obtidos com ações judiciais. “Os Corre-
tores podem reivindicar a restituição de 
25% de tudo o que pagaram nos últimos 
cinco anos. É uma importante injeção de 
recursos”, assinala Marini.

Entendimento semelhante tem o Vi-
ce-Presidente da Fenacor na Região Su-
deste e Presidente do Sincor-SP, Ale-
xandre Camillo, que destaca outro ponto 
importante. “Essa conquista complemen-
ta outra vitória expressiva, que foi a inclu-
são do Corretor de Seguros no Simples, 
a qual favoreceu principalmente os Cor-
retores de médio e menor porte. Agora, 
a nova vitória beneficia, principalmente, 
as Corretoras maiores, que praticam o 
regime contábil do lucro real. Então, po-
demos afirmar que fechamos o ciclo de 

benefícios tributários para a categoria”, 
diz Camillo.

Ele sugere que os Corretores de 
Seguros analisem duas possibilidades: 
reivindicar a restituição dos valores pagos 
a mais nos últimos cinco anos ou 
a recuperação de tais recursos, por meio 
da compensação de créditos válidos 
para tributos a serem pagos a partir de 
agora. Veja, abaixo, na íntegra, o que diz 
a Instrução Normativa publicada no Diário 
Oficial da União no dia 21 de março:

SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.628, DE 
17 DE MARÇO DE 2016 - Altera a Instrução 
Normativa RFB nº 1.285, de 13 de agosto de 
2012, que dispõe sobre a incidência da Con-
tribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de-
vidas pelas pessoas jurídicas elencadas no § 
1º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991.

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe con-
fere o inciso III do art. 280 do Regimento Inter-
no da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de 
maio de 2012, e tendo em vista o disposto no 
art. 66 do Decreto nº 6.306, de 14 de dezem-
bro de 2007, resolve:

Art. 1º O art. 1º da Instrução Normativa 
RFB nº 1.285, de 13 de agosto de 2012, pas-
sa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.1º...
§ 3º O disposto no inciso II do caput não 

inclui as sociedades Corretoras de Seguros.”  
(NR)

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em 
vigor na data de sua publicação no Diário Ofi-
cial da União.

JORGE ANTONIO DEHER RACHID – 
Secretário da Receita Federal 
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