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SUSEP
Nota Técnica Atuarial de Carteira
Circular SUSEP 493, de 08.08.2014 – Nota Técnica 
Atuarial de Carteira para Início de Operação em Ramo(s) 
de Seguro – NTAC – Início de Operação

Dispõe sobre as regras para a Nota Técnica Atuarial de 
Carteira – NTAC que deverá ser encaminhada quando do 
Início de Operação em ramo(s) de seguro, sendo denominada 
Nota Técnica Atuarial de Carteira para Início de Operação em 
Ramo(s) de Seguro – NTAC – Início de Operação.

Para efeito desta Circular, considera-se Início de Operação 
em Ramo de Seguro como sendo a movimentação inicial de 
prêmio direto em determinado ramo de seguro.

Equipara-se a Início de Operação:
I – não apresentar prêmio direto em determinado ramo por 
24 meses sucessivos e reiniciar operação neste ramo;

II – transferência de carteira entre sociedades seguradoras 
que acarretem para a cessionária a presença de prêmio 
direto em ramo até então não operado ou o reinício de 
operação em determinado ramo após 24 meses sucessivos 
sem apresentar prêmio direto no ramo;

III – incorporação de sociedades seguradoras que acarretem 
para a incorporadora a presença de prêmio direto em 
ramo até então não operado ou o reinício de operação 
em determinado ramo após 24 meses sucessivos sem 
apresentar prêmio direto no ramo; ou

IV – cisão de sociedades seguradoras com transferência de 
patrimônio para sociedade já existente que acarrete para a 
sociedade que receber parcela cindida a presença de prêmio 
direto em ramo até então não operado ou o reinício de 
operação em determinado ramo após 24 meses sucessivos 
sem apresentar prêmio direto no ramo.

As sociedades seguradoras, no prazo máximo de 30 dias, a 
partir do Início de Operação em ramo(s) de seguro, deverão 
submeter NTAC – Início de Operação do(s) respectivo(s) 
ramo(s) em que iniciaram suas operações, observando a 
estrutura prevista no Anexo desta Circular.

A NTAC – Início de Operação deverá ser encaminhada à área 
responsável pela análise e aprovação de produtos da SUSEP, 
compondo processo administrativo específico.

Deverá ser encaminhada NTAC – Início de Operação 
específica para cada Grupo nos casos de início de operação 
em ramos de seguro pertencentes a Grupos distintos, 
conforme codificação de ramos constante da Circular 
SUSEP  395/09, ou norma que venha a substituí-la.

A SUSEP poderá solicitar envio de aditivo à NTAC – Início 
de Operação contendo uma reavaliação de determinadas 
informações, caso haja a ocorrência de eventos específicos 
conforme previstos na Circular.



A NTAC – Início de Operação não deverá ser encaminhada 
nos casos de:
I - Início de Operação no Seguro Obrigatório de Danos 
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via 
Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou 
Não – DPVAT e no Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
Causados por Embarcações ou por sua Carga – DPEM;

II – Início de Operação em ramo ou conjunto de ramos que 
possui Nota Técnica Atuarial da Carteira de Produtos de 
Seguro regulada por meio de normativos específicos;

III - Início de Operação no Ramo de Microsseguros de 
Danos (1602), de Pessoas (1601) ou Previdência (1603) 
nos casos de Sociedades Seguradoras não Especializadas 
em Microsseguros que já operam com coberturas 
correspondentes em outros Ramos de Seguros de Danos, 
Seguros de Pessoas ou Previdência;

IV - Início de Operação no Ramo de Microsseguro/ 
Previdência (1603) nos casos de Entidades Abertas de 
Previdência Complementar que já operam com cobertura de 
pecúlio por morte ou por invalidez permanente e total; ou

V – Início de Operação em ramo ou conjunto de ramos de 
sociedade seguradora constituída a partir de cisão ou fusão 
quando existir(em), previamente à cisão ou à fusão, NTAC 
– Início de Operação submetida(s) para tal(is) ramo(s) por 
quaisquer das sociedades seguradoras envolvidas, e desde 
que a sociedade interessada da NTAC efetue a transferência 
da NTAC – Início de Operação à nova sociedade através 
do protocolo na SUSEP de correspondência específica 
informando a transferência com o compromisso da nova 
sociedade de manutenção das políticas ali apresentadas.

O não cumprimento do disposto nesta Circular resultará 
em aplicação das penalidades previstas na legislação em 
vigor, além da possibilidade de suspensão pela SUSEP da 
comercialização dos produtos integrantes de sua carteira.

As NTAC – Início de Operação submetidas antes da entrada 
em vigor desta Circular que, após o prazo de 12 meses 
contados da data de sua publicação, somente contemplem 
ramo(s) de seguro nos quais não tenha sido verificado o 
efetivo Início de Operação conforme disposto nesta Circular, 
terão seu(s) processo(s) administrativo(s) automaticamente 
encerrado(s) e arquivado(s).

Vigência: 11.08.2014
Revogação: Circular SUSEP 362/08

Perdas operacionais
Circular SUSEP 492, de 31.07.2014 – Constituição de 
banco de dados

Dispõe sobre os critérios para a constituição de banco de 
dados de perdas operacionais pelas sociedades seguradoras, 
entidades abertas de previdência complementar, sociedades 
de capitalização e resseguradores locais, para fins de 
estudos de aprimoramento do modelo regulatório de capital 
de risco baseado no risco operacional.

Estará obrigada a constituir o Banco de Dados de Perdas 
Operacionais (BDPO) a sociedade supervisionada que 
apresentar simultaneamente prêmio-base anual e provisões 
técnicas superiores a R$ 200.000.000 (duzentos milhões de 
reais), auferidos no encerramento dos dois exercícios anteriores.

Anualmente, quando do fechamento do balanço contábil do 
exercício anterior, a sociedade supervisionada deve verificar 
o seu enquadramento para a constituição obrigatória do 
BDPO e, constatada a obrigatoriedade de constituição 
do BDPO, deverá protocolar expediente na SUSEP, até o 
1º dia útil do mês de abril do ano da referida constatação, 
comunicando o fato à Coordenação-Geral de Monitoramento 
de Solvência (CGSOA).

A sociedade supervisionada não enquadrada na 
obrigatoriedade de constituição do BDPO poderá optar por 
fazê-lo a qualquer tempo, aplicando-se a ela os mesmos 
direitos e deveres atribuídos às instituições obrigadas a 
constituir esse banco de dados. A sociedade supervisionada 
que fizer esta opção deve protocolar expediente na SUSEP 
comunicando o fato à CGSOA.

Os estudos de aprimoramento do modelo regulatório 
de capital de risco baseado no risco operacional deverão 
considerar a necessidade de cálculo diferenciado para a 
sociedade supervisionada que não tiver constituído o BDPO, 
visando compensar a ausência de informações e controles 
sobre o risco operacional que adviriam da implementação e 
do uso desse banco de dados.

A sociedade supervisionada poderá interromper a 
implementação do BDPO ou deixar de preenchê-lo caso 
o prêmio base anual ou as provisões técnicas tornem-se 
inferiores a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), 
no encerramento do exercício anterior. A interrupção da 
implementação do BDPO ou o seu não preenchimento 
somente poderá ocorrer após a sociedade supervisionada 
protocotar expediente na SUSEP comunicando o fato à CGSOA.



O desenvolvimento do BDPO abrangerá, no mínimo, as 
seguintes fases:
I - Controles de Captura e Classificação – compreendem 
o desenvolvimento de controles de identificação, captura e 
classificação das perdas operacionais materiais, dos eventos 
de recuperação e das atualizações a elas associadas; e

II - Projeto e Implementação do Banco de Dados – 
compreende os sistemas de armazenamento físico dos 
dados de perdas operacionais, com mecanismos de 
consulta, alteração e reportes e as definições relativas à 
segurança lógica desses sistemas.

Os Controles de Captura e Classificação deverão ser 
implementados ao menos para as seguintes atividades:

Para operações de seguros e 
resseguro:

- subscrição de riscos e emissão 
de apólices; e
- regulação de sinistros.

Para operações de previdência:
- subscrição de planos e emissão 
de certificados; e
- concessão de benefícios.

Para operações de capitalização:

- subscrição de títulos de 
capitalização; e
- sorteios, resgate de prêmios e 
títulos.

Para todas as operações:

- tesouraria / investimentos; e
- acompanhamento de processos 
judiciais, suas estimativas de 
valores e conciliações destes com 
os registros contábeis.

O prazo para o desenvolvimento do BDPO será de 36 
meses, a contar da data de publicação dessa Circular, 
obedecendo ao seguinte cronograma de execução:
I - 18 meses para o desenvolvimento dos Controles de 
Captura e Classificação; e

II - 18 meses para o Projeto e Implementação do Banco de 
Dados.

A sociedade supervisionada poderá adotar cronograma 
de implementação alternativo, desde que respeitadas as 
seguintes condições:
I - o prazo total para o desenvolvimento do BDPO não 
poderá ser superior àquele determinado acima;

II - deverão ser contempladas pelo menos as duas etapas;

III - o prazo para a execução de cada uma das etapas não 
poderá ser inferior a 12 meses, admitindo-se a execução 
concomitante de mais de uma etapa.

Caso a sociedade supervisionada opte pelo cronograma 
alternativo, as comunicações exigidas nesta Circular deverão 
trazer em anexo o cronograma proposto.

Ao término de cada etapa, a sociedade supervisionada 
deverá dispor de documentação que comprove a aprovação 
interna, inclusive por diretor da empresa, dos trabalhos 

realizados, bem como a execução de auditoria interna 
relativa à avaliação da adequação dos procedimentos 
definidos e sistemas gerados.

Para a sociedade supervisionada que somente vier a se 
enquadrar na obrigatoriedade de constituir o BDPO em data 
posterior à publicação desta Circular, o prazo constante 
no caput será contado a partir da data de publicação 
das demonstrações financeiras do exercício no qual se 
constatou o referido enquadramento.

Para a sociedade supervisionada não enquadrada na 
obrigatoriedade de constituição do BDPO e que opte por 
fazê-lo, o prazo contado a partir do primeiro dia do mês 
subsequente ao mês em que o expediente pelo qual 
comunicou sua opção foi protocolado na SUSEP.

O início do preenchimento do BDPO se dará no primeiro 
dia útil após o término do prazo estabelecido para o seu 
desenvolvimento.

A auditoria interna deve estabelecer programa de auditoria 
para avaliar as atividades relacionadas ao desenvolvimento 
e preenchimento do BDPO, incluindo a elaboração de 
relatórios de análise crítica compreendendo, no mínimo, os 
seguintes aspectos:

I - capacidade dos procedimentos adotados para a identificação e 
captura das perdas operacionais para abranger todas as exposições 
relevantes ao risco operacional associado às atividades da 
sociedade supervisionada;
II - adequação dos procedimentos de classificação das perdas 
operacionais;
III - abrangência, consistência, integridade e confiabilidade dos 
dados do BDPO;
IV - adequação da infraestrutura tecnológica e do funcionamento 
dos sistemas de armazenamento físico que compõem o BDPO, 
bem como a adequação de sua segurança lógica;
V - integridade, abrangência e consistência da documentação 
pertinente ao BDPO;
VI - recomendações a respeito de eventuais deficiências;
VII - manifestação dos responsáveis pelas áreas onde tiverem sido 
verificadas deficiências e indicação das medidas efetivamente 
adotadas para saná-las;
VIII - cronograma de saneamento das deficiências identificadas; e
IX - Qualquer outro aspecto relevante detectado.

As avaliações da auditoria interna devem ocorrer, ao menos, nas 
seguintes ocasiões:
I - ao término de cada fase de desenvolvimento do BDPO; [A 
sociedade supervisionada terá prazo de quatro meses, contados a 
partir da conclusão de cada etapa de desenvolvimento do BDPO, 
para protocolar expediente na Susep encaminhando os relatórios 
das auditorias internas].

II - anualmente, ao término de cada exercício fiscal, depois de 
decorridos ao menos seis meses do início de preenchimento do 
BDPO. [A sociedade supervisionada terá até o último dia útil do 
mês de abril de cada ano para protocolar expediente na Susep 
encaminhando os relatórios das auditorias internas].

As conclusões, recomendações e manifestações referidas nos itens 
acima devem ser entregues à auditoria externa; ao comitê de auditoria 
e ao conselho de administração, quando existentes; e à diretoria da 
sociedade supervisionada, na falta do conselho de administração.



O preenchimento do BDPO deverá considerar as 
orientações constantes da versão mais recente 
do documento “Padrões para o Reporte de Perdas 
Operacionais no BDPO”, disponibilizado no site da SUSEP, 
bem como o disposto no Anexo I da Circular, tanto com 
relação às informações a serem disponibilizadas, quanto 
em relação a sua formatação e possíveis valores de 
preenchimento.

O registro de uma perda operacional no BDPO deve ocorrer, 
tempestivamente, após a verificação do primeiro dos 
seguintes eventos:
I - registro contábil de qualquer valor associado à perda, 
como uma provisão ou contingência; ou

II - efetivação de um dispêndio financeiro relativo à perda.

A sociedade supervisionada deverá estabelecer critérios 
consistentes para o registro no BDPO de perdas associadas 
a mais de uma área de negócio. Perdas operacionais 
relacionadas a um mesmo evento de risco operacional 
devem, preferencialmente, ser agrupadas.

A sociedade supervisionada que estiver obrigada a constituir 
o BDPO ou tenha optado por fazê-lo voluntariamente deverá 
encaminhar à SUSEP o registro de seus eventos de risco 
operacional nas seguintes datas:
I - em até dez dias úteis contados a partir da data em 
que a sociedade supervisionada completar um ano de 
preenchimento do BDPO;

II - em até dez dias úteis contados a partir da data em 
que a sociedade supervisionada completar três anos de 
preenchimento do BDPO;

III - em até dez dias úteis contados a partir da data em 
que a sociedade supervisionada completar cinco anos de 
preenchimento do BDPO; e

IV - A qualquer tempo, após o primeiro ano de 
preenchimento, mediante solicitação da SUSEP.

Vigência: 06.08.2014
Revogação: não há

Apólices e certificados de seguro
Circular SUSEP 491, de 09.07.2014 – Procedimentos na 
emissão

Esta Circular estabelece os elementos mínimos que devem 
ser observados pelas sociedades seguradoras na emissão 
de apólices e certificados de seguro.

As apólices e os certificados individuais emitidos pelas 
sociedades seguradoras deverão conter, no mínimo, os 
elementos de caracterização do seguro relacionados na Circular.

Para fins de identificação, caso o segurado seja estrangeiro, 
poderá ser utilizado o número do passaporte, com a 
identificação do País de expedição, para pessoa física, 
ou o número de identificação no Cadastro de Empresa 
Estrangeira/Bacen (Cademp) para pessoa jurídica, 
excetuadas as universalidades de direitos que, por 
disposição legal, sejam dispensadas de registro no CNPJ e 
no Cademp.

No caso das apólices de seguro, para fins do valor total do 
prêmio de seguro, no caso de apólices coletivas, os valores 
de prêmios poderão ser substituídos pelas taxas de seguro. 
Na existência de cosseguro, deverá ser informado na apólice 
o percentual de responsabilidade de cada cosseguradora.

As sociedades seguradoras poderão emitir uma única 
apólice vinculada a vários produtos de seguro, com 
diferentes coberturas, desde que destinada a garantir um 
mesmo segurado, grupo segurado ou objeto segurável, 
contra diversos riscos.

Poderão ser estabelecidos requisitos complementares para 
apólices e certificados individuais em função de critérios 
específicos inerentes a determinados ramos de seguro.

Os documentos contratuais de que trata esta Circular 
deverão ser entregues ao segurado por ocasião da 
efetivação da contratação do plano de seguro, juntamente 
com as condições gerais, refletindo de forma clara todas as 
coberturas contratadas. A entrega poderá ser realizada com 
a utilização de meios remotos.

As sociedades seguradoras terão o prazo de 180 dias para se 
adequarem ao disposto nesta Circular.

Vigência: 11.07.2014
Revogação: Circulares SUSEP 5/69, 34/72, 39/75, 8/76, 
176/01, 401/10, 432/12 e 434/12.

Outros Normativos
SUSEP
Circular SUSEP 494, de 08.08.2014 – Revoga a Circular 
SUSEP 272/04, que dispõe sobre os parâmetros minimos 
necessarios a elaboração da avaliação atuarial, a ser 
apresentada pelas sociedades seguradoras, entidades 
abertas de previdência complementar e sociedades de 
capitalização.

Deliberação SUSEP 166, de 15.07.2014 - Altera, em parte, o 
Regulamento para Concessão de progressões e promoções 
aprovado pela Deliberação Susep 003/96.



ANS
Resolução Normativa – RN 354, de 25.08.2014 - Altera 
o Regimento Interno da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, instituído pela Resolução Normativa - 
RN 197/09, e a RN 198/09, que define o quadro de cargos 
comissionados e cargos comissionados técnicos da ANS.

Resolução Normativa – RN 353, de 01.07.2014 - Altera a RN 
237/10, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara 
de Saúde Suplementar.

Resolução Normativa – RN 352, de 01.07.2014 - Altera 
o Regimento Interno da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, instituído pela Resolução Normativa - 
RN 197/09, e a RN 198/09, que define o quadro de cargos 
comissionados e cargos comissionados técnicos da ANS.
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