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SUSEP 

 

Normas contábeis 

 

Circular SUSEP 508, de 09.01.2015 – Alteração 

das normas contábeis 

Altera os anexos aprovados pela Resolução 

CNSP 86/02, que passam a vigorar na forma dos 

anexos I, II, III e IV desta Circular. 

 

Relacionamos a seguir as principais alterações 

dos anexos I e IV, que tratam das normas básicas 

e normas recepcionadas, respectivamente. 

 

Anexo I – Normas básicas 

 

O art. 12 que trata da escrituração inadequada da 

contabilidade, passa a vigorar acrescido dos 

seguintes parágrafos: 

 

Para as sociedades supervisionadas que operem 

em ramos em que o risco é assumido através da 

figura do representante de seguros, a emissão 

do prêmio será considerada no momento em que 

o registro do prêmio for efetivado na sociedade 

supervisionada. 

 

 

 

 

 

O lapso temporal entre a data de assunção do 

risco através do representante de seguros e a 

data de registro do prêmio pela sociedade 

supervisionada não poderá exceder a 30 dias. 

 

Nos casos de cosseguros aceitos, o prazo acima 

também se aplica entre a data de emissão do 

prêmio na sociedade líder e a data de registro do 

prêmio na cessionária. 

 
Anexo IV – Normas recepcionadas 

 

Este anexo passa a contemplar o Capítulo III - 

Das Revisões de documentos emitidos pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que 

dispõe que, no que não contrariem a Circular, 

aplicam-se integralmente as disposições e os 

critérios estabelecidos nas Revisões de 

Pronunciamentos Técnicos nº 1, 2, 3, e 4, e na 

Revisão de Interpretações Técnicas nº 1, 

emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis. 

 

Vigência: 01.01.2015 

Revogação: Circular SUSEP 483/14 
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Garantidores das Provisões Técnicas e 

Fundos 

 

Circular SUSEP 509, de 15.01.2015 – Registro, 

depósito centralizado, custódia e 

movimentação 

Serão registrados na SUSEP os ativos 

garantidores das provisões técnicas e os fundos 

das sociedades supervisionadas. 

 

Não poderão ser oferecidos, como ativos 

garantidores de provisões técnicas, aqueles 

ativos dissociados de seus direitos e que não 

estejam ambos, ativos e direitos, livres e 

desembaraçados de ônus ou gravames judiciais 

ou extrajudiciais de qualquer natureza. 

 

Os ativos admitidos como cobertura de provisões 

técnicas, adquiridos com pagamento a prazo, 

somente poderão ser oferecidos como ativos 

garantidores se cumpridas as disposições do 

parágrafo acima e por importância 

correspondente ao seu valor, nas condições 

estabelecidas no Capítulo I dessa norma, após 

deduzido o respectivo saldo devedor da operação 

na data base a que se referir a comprovação da 

dedução. 

 

Os ativos garantidores registrados na SUSEP não 

poderão ser alienados, prometidos à alienação ou 

de qualquer forma gravados, sem prévia e 

expressa autorização da SUSEP, sendo nulas de 

pleno direito as alienações realizadas ou os 

gravames porventura constituídos em 

descumprimento ao disposto nessa Circular. 

 

As sociedades supervisionadas cujas garantias 

de provisões técnicas venham a recair em bem 

imóvel farão a inscrição do vínculo à SUSEP no 

competente Cartório de Registro Geral de 

Imóveis. 

 Para efeito da cobertura das provisões 

técnicas, os imóveis serão considerados pelo 

valor contábil, deduzidas as depreciações. 

 Somente serão aceitos como ativos 

garantidores de provisões técnicas imóveis 

urbanos de titularidade exclusiva de uma 

única sociedade supervisionada. 

 Não serão aceitos como ativos garantidores 

de provisões técnicas terrenos e imóveis em 

construção, mesmo que urbanos. 

 

As sociedades supervisionadas encaminharão à 

SUSEP a certidão vintenária, fornecida pelo 

Cartório de Registro Geral de Imóveis, em que 

conste expressa declaração que comprove a 

efetiva vinculação do bem à SUSEP. 

 

A atualização da certidão vintenária ou de ônus 

reais deverá ser encaminhada à SUSEP a cada 

dois anos contados da data da última emissão. 

Sempre que houver uma alteração no conteúdo 

de uma certidão vintenária ou de ônus reais, a 

supervisionada deverá encaminhar à SUSEP, no 

prazo de 90 dias contados da data da inclusão no 

novo registro, uma nova certidão atualizada. 

 

Não serão considerados como integrantes de 

cobertura de provisões técnicas os imóveis cuja 

situação perante a SUSEP não satisfaça as 

condições dessa norma. 

 

É responsabilidade das sociedades 

supervisionadas assegurar que os ativos 

garantidores de provisões técnicas estejam 

registrados ou depositados em contas vinculadas 

à SUSEP, mantidas junto à BM&FBOVESPA,  

CETIP e SELIC, conforme cada um dos 

mercados, observando o que dispóe essa 

Circular. 

 Esta obrigatoriedade fica condicionada à 

existência de ativos registrados ou 

depositados nos referidos sistemas e dados 

em cobertura de provisões técnicas. 

 Para efeito de cobertura de provisões 

técnicas, os ativos financeiros serão 

considerados pelo seu valor de mercado. 

 

As sociedades supervisionadas que se 

encontrem em condição regular perante a SUSEP 

quanto à situação econômico-financeira e à 

cobertura e adequação das provisões técnicas 

poderão requerer autorização para movimentar 

livremente sua carteira de títulos e valores 

mobiliários dados em cobertura de provisões 

técnicas, desde que: 

 os títulos e valores mobiliários garantidores 

das provisões técnicas sejam registrados ou 

depositados em conta vinculada à SUSEP, 

mantida junto à BM&FBOVESPA, CETIP e  

SELIC, conforme cada um dos mercados; e 

 a cada venda ou resgate de títulos ou valores 

mobiliários corresponda uma compra ou 

aplicação imediata, de igual ou maior valor, 

excetuada a hipótese de existência de 

excesso de cobertura. 

 

As sociedades supervisionadas que não possuam 

autorização para movimentar livremente a 

carteira de títulos e valores mobiliários dados em 

cobertura de provisões técnicas deverão solicitar 

liberação de vínculo à SUSEP, por meio de 

pedido formal protocolado na Autarquia. 

 

As sociedades supervisionadas deverão realizar 

novamente a vinculação de seus ativos no caso 

de renovação ou reaplicação de títulos e valores 

mobiliários, seguindo as determinações da 

legislação em vigor. 

 

 



A sociedade supervisionada deve solicitar e 

autorizar os administradores, custodiantes, 

agentes de registro, bem como os sistemas de 

depósito centralizado e os sistemas de registro e 

liquidação financeira de ativos administrados por 

instituições autorizadas pelo Banco Central do 

Brasil (BACEN) e pela Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), que concedam à SUSEP 

acesso aos dados e às informações relativas às 

operações e às posições em ativos financeiros 

integrantes da sua carteira de investimentos. 

 

A sociedade supervisionada que for cotista de 

fundo de investimento especialmente constituído 

ou fundo de investimento em cotas de fundos de 

investimento especialmente constituído (FIE) 

deve solicitar e autorizar os administradores, 

custodiantes, agentes de registro, bem como os 

sistemas de depósito centralizado e os sistemas 

de registro e de liquidação financeira de ativos 

administrados por instituições autorizados pelo 

BACEN ou pela CVM, que concedam à SUSEP 

acesso aos dados e às informações relativas às 

operações e às posições em ativos financeiros 

integrantes da carteira do FIE. 

 

As sociedades supervisionadas são obrigadas a 

manter à disposição da fiscalização da SUSEP a 

documentação comprobatória do integral 

cumprimento do disposto nessa Circular. 

 

Ficam vedadas a realização e a manutenção de 

investimentos, bem como aplicação em cotas de 

FIE, em desacordo com o disposto nesta 

Circular. 

 

Vigência: 23.01.2015 

Revogação: Circulares SUSEP 284/05, 300/05, 

331/06 

 

Corretagem 

 

Circular SUSEP 510, de 22.01.2015 – Registro 

de corretor de seguros 

Essa Circular revoga a Circular SUSEP 433/12, 

mantendo grande parte de sua redação. 

Destacamos a seguir as principais alterações. 

 

O corretor de seguros, no exercício de sua 

atividade, deve orientar, acompanhar e gerir, com 

ética e independência, os contratos por ele 

intermediados. 

 

O requerimento de registro para corretor de 

seguros, pessoa jurídica, além do contrato ou 

estatudo social, deverá ser acompanhado 

também de cópia digitalizada do ato constitutivo. 

 

 

 

O prazo para divulgação da relação definitiva dos 

aprovados nos Exames e Cursos para corretor de 

seguros passa de cinco dias da aprovação para 

dez dias úteis. 

 

O pedido de suspensão ou de cancelamento de 

registro de corretor de seguros, pessoa física, 

será efetuado por meio de formulário, contendo 

dados cadastrais do corretor, encaminhada por 

meio digital, por intermédio do sítio eletrônico da 

SUSEP na rede mundial de computadores, e 

deve ser acompanhada de cópia dos documentos 

relacionados na Circular. 

 

O pedido de suspensão ou de cancelamento de 

registro de corretor de seguros, pessoa jurídica, 

será efetuado por meio de formulário, contendo 

dados cadastrais do corretor de seguros, 

encaminhado por meio digital, por intermédio do 

sítio eletrônico da SUSEP na rede mundial de 

computadores. 

I - tratando-se de pedido de suspensão, o 

administrador técnico ou os sócios que 

possuam, isolada ou conjuntamente a maioria 

do capital votante, deverão apresentar pedido 

formalizado, contendo a qualificação e 

assinatura do requerente, acompanhada de 

cópia dos documentos relacionados na 

Circular. 

 

A suspensão ou o cancelamento de registro do 

corretor de seguros pessoa física acarretará na 

suspensão de registro do(s) corretor(es) seguros, 

pessoa(s) jurídica(s) pelas quais o corretor seja o 

único administrador técnico. 

 

Os pedidos de suspensão ou de cancelamento 

de registro, não oriundos de sanções 

administrativas, que não atenderem ao disposto 

nesta seção serão postos em exigência. 

 

II - tratando-se de pedido de cancelamento, o 

administrador técnico ou os sócios que 

possuam, isolada ou conjuntamente a maioria 

do capital votante, deverão apresentar 

petição, acompanhada de cópia documentos 

relacionados na Circular. 

 

O administrador técnico que seja o único 

responsável pelo corretor de seguros, pessoa 

jurídica, ou os sócios que possuam, isolada ou 

conjuntamente, maioria do capital votante 

poderão requerer, a qualquer tempo, a 

suspensão do registro do corretor de seguros, 

pessoa jurídica. 

 

Os pedidos de suspensão ou de cancelamento 

de registro de corretor de seguros deverão ser 

encaminhados à SUSEP, por meio físico, até 31 

de dezembro de 2015. 

 



Vigência: 27.01.2015, exceto quanto ao meio de 

encaminhamento dos pedidos de suspensão ou 

de cancelamento de registro de corretor de 

seguros previstos nos artigos 6.º e 7.º, que 

entrará em vigor a partir de 01.01.2016. 

Revogação: Circulares SUSEP 429/12, 433/12 e 

436/12 

 

Microsseguro 

 

Carta-Circular 01/2015 SUSEP/DIRAT/CGPRO, 

de 19.01.2015 – Vigência dos produtos de 

microsseguros premiáveis 

A Carta-Circular esclarece o seguinte: 

 O Microsseguro Premiável é um plano de 

microsseguro associado à cessão de direitos 

de um título de capitalização, na modalidade 

incentivo, devendo observar os prazos 

mínimos de vigência estabelecidos pelo art. 

51 da Circular SUSEP 440/12, ou seja, de um 

mês, ressalvado o disposto em seu parágrafo 

único. 

 Portanto, não se aplica aos títulos de 

capitalização vinculados a planos de 

Microsseguro Premiável a vedação relativa ao 

prazo de vigência estabelecida pelo inciso II 

do art. 16 da Circular SUSEP 376/08. 

Contudo, aplicam-se todas as demais regras 

estabelecidas pela legislação em vigor que 

regulem as operações que envolvam títulos 

de capitalização. 

 

Vigência: 19.01.2015  

Revogação: Não há  

Outros normativos 

 

SUSEP 

 

Carta-Circular 02/2015 SUSEP/DIRAT/CGPRO, 

de 29.01.2015 – Traz esclarecimentos acerca da 

obrigatoriedade do Seguro de Responsabilidade 

Civil do Transportador Rodoviário – Carga (RCTR-

C), regulado pela Resolução CNSP 219/10. 

 

ANS 

 

Resolução Normativa – RN 369, de 23.01.2015 

– Altera a RN 48/03, que dispõe sobre o processo 

administrativo para apuração de infrações e 

aplicação de sanções no âmbito da ANS; e altera 

o Regimento Interno da ANS, instituído pela RN 

197/09. 

 

Resolução Normativa – RN 368, de 06.01.2015 

– Dispõe sobre o direito de acesso à 

informação das beneficiárias aos percentuais 

de cirurgias cesáreas e de partos normais, 

por operadora, por estabelecimento de saúde 

e por médico e sobre a utilização do 

partograma,do cartão da gestante e da carta 

de informação à gestante no âmbito da 

saúde suplementar. 
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