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SUPERINTENDÊNCIA-GERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PROCESSOS SANCIONADORES

COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
PAUTA DE JULGAMENTO

PAUTA DE JULGAMENTOS, ABERTOS AO PÚBLICO, DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES - CVM.

I - Marcação de Sessões de Julgamento: nos termos do disposto nos artigos 27
a 36 e artigo 40, todos da Deliberação CVM nº 538, de 05.03.2008, comunicamos que será
realizada a seguinte Sessão de Julgamento de Processo Administrativo Sancionador na
data, horário e local abaixo mencionados.

Ficam desde já convocados os acusados e os seus representantes, ou
advogados, devidamente constituídos os autos, para, querendo, comparecer à Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador e oferecer sustentação oral de suas
defesas.

Eventuais alterações na presente pauta serão objeto de publicação no Diário
Oficial da União.

PAS CVM Nº RJ2015/13127 - ERNST & YOUNG Auditores Independentes S/S
(SEI nº 19957.000174/2016-77)
Data: 20.08.2019 - terça-feira
Horário: 15h
Relator: Diretora Flávia Sant'Anna Perlingeiro
Local: Rua Sete de Setembro, 111 - 34° andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ.
Objeto do processo: Apurar a eventual responsabilidade da Ernst & Young

Auditores Independentes S/S e a dos seus sócios e responsáveis técnicos, à época dos
fatos, José André Viola Ferreira e Alexandre de Labetta Filho, por descumprimento ao
disposto no art. 20 da Instrução CVM nº 308/99.

. Acusados Advogado

. Ernst & Young Auditores Independentes S/S Sérgio Varella Bruna
(OAB/SP nº 99.624)

. José André Viola Ferreira Sérgio Varella Bruna
(OAB/SP nº 99.624)

. Alexandre de Labetta Filho Sérgio Varella Bruna
(OAB/SP nº 99.624)

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2019.
MARIO FREDERICO MOREIRA FIGUEIREDO DE CARVALHO

Chefe
Em exercício

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES INSTITUCIONAIS
ATOS DECLARATÓRIOS CVM DE 25 DE JULHO DE 2019

Nº 17.273 - O Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de
Valores Mobiliários, no uso da competência delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21
de julho de 1993, autoriza HENRIQUE LEVY BENZECRY, CPF nº 080.592.557-03, a prestar os
serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários previstos na Instrução CVM nº
558, de 26 de março de 2015.

Nº 17.274 - O Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de
Valores Mobiliários, no uso da competência delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21
de julho de 1993, autoriza ANDREW SHIGUEO SHIMADA, CPF nº 369.306.648-55, a prestar
os serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários previstos na Instrução CVM
nº 558, de 26 de março de 2015.

Nº 17.275 - O Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de
Valores Mobiliários, no uso da competência delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21
de julho de 1993, cancela, a pedido, a autorização concedida a PAULO MASAGÃO R I B E I R O,
CPF nº 050.988.698-11, para prestar os serviços de Administrador de Carteira de Valores
Mobiliários previstos na Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015.

DANIEL WALTER MAEDA BERNARDO

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES COM O MERCADO
E INTERMEDIÁRIOS

ATO DECLARATÓRIO CVM Nº 17.268 DE 24 DE JULHO DE 2019

O Superintendente, Em Exercício, de Relações com o Mercado e Intermediários da
Comissão de Valores Mobiliários autoriza INVESTEWEB SERVIÇOS NA INTERNET LTDA. , CNPJ nº
32.539.600/0001–19, a prestar serviço de Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo,
nos termos do art. 18, inciso I, alínea 'a', combinado com o art. 16, inciso I, ambos da Lei nº
6.385, de 7 de dezembro de 1976, e da Instrução CVM nº 588, de 13 de julho de 2017.

CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 691, DE 25 DE JULHO DE 2019

Institui as Centrais de Análise de Benefício e, a título
de experiência-piloto, o Programa de Gestão na
modalidade semipresencial, com dispensa do
controle de frequência.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.746, de 8 de abril de 2019, bem como o
que consta no processo administrativo nº 00695.000786/2019-11, , resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Instituir, no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS:
I - as Centrais de Análise de Benefício - CEABs; e
II - o Programa de Gestão na modalidade semipresencial, a título de

experiência-piloto.
Art. 2º Para os fins desta Resolução, considera-se:
I - modalidade semipresencial: categoria de implementação do programa de

gestão em que o servidor executa suas atribuições funcionais, parcialmente fora das
dependências da unidade, vinculado à CEAB instituída em sua região, por unidade de
tempo, em dias por semana ou em turnos por dia, dispensado do controle de frequência,
nos termos desta Resolução;

II - plano de trabalho: documento preparatório, instituído pelo Presidente, na
forma do Anexo I, que delimita a atividade, estima o quantitativo de servidores
participantes e define as modalidades, as metas e a metodologia de mensuração efetiva
de resultados para implementação da experiência-piloto;

III - programa de gestão: ferramenta fundada em plano de trabalho que
disciplina o exercício de atividades realizadas no âmbito da experiência-piloto, de forma a
mensurar efetivamente os resultados;

IV - programa de gestão em experiência-piloto: fase experimental do programa
de gestão;

V - trabalho desterritorializado: modalidade de trabalho em que o servidor
recebe demandas originadas de diversas localidades sem relação com a competência
territorial do seu órgão de lotação;

VI - relatório de acompanhamento: documento que avalia o desempenho e o
alcance de metas pelos servidores participantes da experiência-piloto e pelo INSS durante
o programa de gestão;

VII - termo de ciência e responsabilidade: documento assinado pelo servidor,
que sintetiza seus direitos e deveres, a modalidade e as metas vigentes enquanto
participar da experiência-piloto;

VIII - CEABs: unidades físicas centralizadas, de âmbito regional, voltadas à
análise de processos de reconhecimento de direitos e de atendimento de demandas
judiciais em que o INSS figure como parte ou interessado em regime de dedicação
exclusiva; e

IX - Equipes Locais de Análise de Benefícios - ELABs: equipes físicas, vinculadas
às CEABs, mantidas pelas Gerências Executivas - GEX e Agências da Previdência Social -APS
dedicadas exclusivamente à análise de processos de reconhecimento de direitos e de
atendimento de demandas judiciais nas unidades descentralizadas.

Art. 3º São diretrizes das CEABs a promoção e o desenvolvimento:
I - do conhecimento, pela uniformização de entendimentos;
II - dos processos internos, pela uniformização das normas e procedimentos;
III - do adequado aproveitamento dos recursos humanos, pela equalização da

carga de trabalho entre os servidores e unidades;
IV - do adequado aproveitamento dos recursos materiais e logísticos, pela

racionalização e economicidade dos recursos públicos;
V - dos resultados institucionais, da eficiência e mitigação do erro

administrativo, pela especialização da atuação; e
VI - da política de redução dos riscos, pela desterritorialização do trabalho.
Art. 4º São objetivos das CEABs:
I - aumentar a produtividade e a qualidade das atividades de reconhecimento

de direitos e de atendimento de demandas judiciais;
II - aumentar a qualidade técnica dos trabalhos e dos procedimentos adotados

pelo INSS;
III - desenvolver práticas e instrumentos de gestão que forneçam organização,

padronização e mensuração de processos de trabalho; e
IV - aperfeiçoar a organização e a gestão interna do INSS.
Art. 5º A participação do servidor nas CEABs não importará em alteração da

sua lotação e seu desligamento não gera qualquer direito a trânsito, à indenização ou a
qualquer espécie de ajuda de custo.

CAPÍTULO II
DAS CEABS
Seção I
Disposições Gerais
Art. 6º Ficam instituídas as seguintes CEABs:
I - Centrais de Análise de Benefício para Reconhecimento de Direitos -

C EA B / R D :
a) Central Regional de Análise de Benefício para Reconhecimento de Direitos

da Superintendência Regional - SR Sudeste I - CEAB/RD/SR I, localizada em São Paulo;
b) Central Regional de Análise de Benefício - Reconhecimento de Direitos da

SR Sudeste II - CEAB/RD/SR II, localizada em Belo Horizonte;
c) Central Regional de Análise de Benefício para Reconhecimento de Direitos

da SR Sul - CEAB/RD/SR III, localizada em Florianópolis;
d) Central Regional de Análise de Benefício para Reconhecimento de Direitos

da SR Nordeste - CEAB/RD/SR IV, localizada em Recife;
e) Central Regional de Análise de Benefício para Reconhecimento de Direitos

da SR Norte e Centro-Oeste - CEAB/RD/SR V, localizada em Brasília.
II - CEAB para Atendimento de Demandas Judiciais - CEAB/DJ:
a) Central Regional de Análise de Benefício para Atendimento de Demandas

Judiciais da SR Sudeste I - CEAB/DJ/SR I, localizada em São Paulo;
b) Central Regional de Análise de Benefício para Atendimento de Demandas

Judiciais da SR Sudeste II - CEAB/DJ/SR II, localizada em Belo Horizonte;
c) Central Regional de Análise de Benefício para Atendimento de Demandas

Judiciais da SR Sul - CEAB/DJ/SR III, localizada em Florianópolis;
d) Central Regional de Análise de Benefício para Atendimento de Demandas

Judiciais da SR Nordeste - CEAB/DJ/SR IV, localizada em Recife; e
e) Central Regional de Análise de Benefício para Atendimento de Demandas

Judiciais da SR Norte e Centro-Oeste - CEAB/DJ/SR V, localizada em Brasília.
§ 1º As CEAB/RD são integradas por todos os servidores da SR, das GEX e das

APS da respectiva região que sejam dedicados exclusivamente à análise de requerimentos
de reconhecimento de benefícios assistenciais, de aposentadorias, de pensões, de auxílio-
reclusão e de salário maternidade, em todas as suas fases, de requerimentos de Certidão
de Tempo de Contribuição e de compensação previdenciária.

§ 2º As CEAB/DJ são integradas por todos os servidores da SR, das GEX e das
APS de Demandas Judiciais da respectiva região que sejam dedicados exclusivamente ao
atendimento de demandas judiciais, nos termos da Portaria Conjunta PGF/INSS nº 83, de
4 de junho de 2012.

§ 3º As ELABs, mantidas pelas GEX e APS, integram as CEABs e consistem nas
estruturas necessárias ao funcionamento de suas atividades nas unidades
descentralizadas.

§ 4º As APS Digitais - APS-DI existentes na data da publicação desta Resolução
serão consideradas ELAB/RD para todos os fins, exceto aquelas quem venham a ser
transformadas na própria CEAB/RD.

§ 5º As APS de Atendimento a Demandas Judiciais - APS-DJ existentes na data
da publicação desta Resolução serão consideradas ELAB/DJ para todos os fins, exceto
aquelas quem venham a ser transformadas na própria CEAB/DJ.

§ 6° A instituição das CEABs não impede a atividade de reconhecimento de
direitos, de forma não exclusiva, por servidores não integrantes das ELABs e CEABs.

§ 7º Os servidores integrantes das ELABs em exercício em GEX e APS se
subordinam diretamente aos chefes dessas unidades, observado o disposto no art. 23, e
vinculam-se tecnicamente ao Gerente da respectiva CEAB.

§ 8º Os Superintendentes-Regionais, os Gerentes-Executivos e os Gerentes das
APS deverão adequar, quando possível, o espaço físico de suas unidades para
proporcionar ambiente favorável ao bom desempenho dos servidores integrantes das
CEABs e ELABs, preferencialmente, em ambiente diverso dos locais de atendimento ao
público.

§ 9º A impossibilidade de atender ao disposto no § 8º não constitui
impedimento ao funcionamento das CEABs e ELABs, que independe da aquisição de
equipamentos, reformas ou modificações de mobiliário.

§ 10. As CEABs e seus integrantes submetem-se ao acompanhamento de
metas, de indicadores e de qualidade dos resultados definidos nesta Resolução e pelas
Diretorias de Benefícios - DIRBEN e de Atendimento - DIRAT.

§ 11. As CEABs serão coordenadas pelos seus respectivos Gerentes, nos termos
do art. 14, e supervisionadas pela DIRBEN, conforme disposto no art. 15.

Seção II
Integração das equipes das CEABs
Art. 7º Todos os servidores que na data da publicação desta Resolução

estejam, exclusiva ou preponderantemente, dedicados às atividades de reconhecimento
de direitos e ao atendimento de demandas judiciais passarão a integrar a respectiva CEAB
automaticamente.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, os Superintendentes-Regionais, os
Gerentes Executivos e os Gerentes das APS poderão acrescer outros servidores às CEABs
e ELABs, desde que não comprometam a manutenção de outras atividades no âmbito de
suas unidades.

§ 2º Para fins de dimensionamento da força adicional de trabalho que estará
dedicada às CEABs, as chefias locais deverão, continuamente, mensurar a produtividade
média da equipe e redimensioná-la de modo que:

I - o tempo médio de despacho de benefício esteja aderente aos prazos legais;
e
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