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SUSEP 

 

Apólice 

 

Circular SUSEP 513, de 05.03.2015 – 

Elementos mínimos das apólices de 

averbação 

Estabelece os elementos mínimos que devem 

constar nas apólices de averbação, vinculadas 

aos seguros de transporte nacional e 

internacional, de crédito interno e à exportação, e 

de riscos diversos. 

 

As disposições dessa Circular se aplicam 

exclusivamente aos ramos Transporte Nacional, 

Transporte Internacional, Crédito Interno e 

Crédito à Exportação, e Riscos Diversos, de 

códigos, respectivamente, 0621, 0622, 0748, 

0749, e 0171, conforme codificação vigente em 

legislação específica. 

 

As apólices de averbação emitidas pelas 

sociedades seguradoras deverão conter em seu 

frontispício, no mínimo, os elementos de 

caracterização do seguro relacionados no art. 3º 

da Circular. 

 

 

 

 

 

 

No caso de existência de cosseguro, deverá ser 

informado, na apólice de averbação, o percentual 

de responsabilidade de cada cosseguradora. 

 

As disposições dessa Circular prevalecem sobre 

aquelas da Circular SUSEP 491/2014, que 

estabelece os elementos mínimos que devem 

ser observados pelas sociedades seguradoras na 

emissão de apólices e certificados de seguro. 

 

As apólices avulsas estão subordinadas à Circular 

SUSEP 491/2014, respeitadas as exceções 

previstas neste normativo. 

 

As disposições desta Circular, assim como 

aquelas da Circular SUSEP n.º 491/2014, não se 

aplicam aos seguintes seguros:  

 CARTA AZUL, Seguro de Responsabilidade 

Civil do Transportador Rodoviário em Viagem 

Internacional (RCTR - VI), internalizado pelo 

Decreto n.º 99.704/90, e regulado por normas 

específicas;  

 Seguro de Responsabilidade Civil do 

Transportador Rodoviário em Viagem 

Internacional, relativo à carga transportada 
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(RCTR-VI-C), internalizado pelo Decreto n.º 

99.704/90, e regulado por norma específica;  

 CARTA VERDE, Seguro de 

Responsabilidade Civil do Proprietário e/ou 

Condutor de Veículos Terrestres em 

Viagem Internacional, internalizado pelo 

Decreto n.º 5.637/05, e regulado por 

normas específicas; 

 Seguros Obrigatórios de RC dos 

Transportadores Rodoviários, Aquaviários, 

Ferroviários e Aéreos, por danos à carga 

(RCTR-C, RCA-C, RCTF-C, RCTA-C), 

regulados por normas específicas;  

 Seguro Obrigatório de Responsabilidade 

Civil das Empresas de Transporte 

Rodoviário Interestadual e Internacional de 

Passageiros (RC Ônibus), regulado por 

norma específica;  

 Seguro Facultativo de Responsabilidade 

Civil do Transportador por Desvio de Carga 

(RCF-DC), regulado por norma específica. 

 

Os documentos contratuais de que trata essa 

Circular deverão ser entregues ao segurado por 

ocasião da efetivação da contratação do seguro, 

juntamente com as condições contratuais, 

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 na Circular. 

 

Vigência: 26.03.2015 

Revogação: não há 

 

Tábuas Biométricas 

 

Circular SUSEP 512, de 02.03.2015 – Vigência 

Altera a Circular SUSEP 402/10, que dispõe sobre 

a aprovação dos critérios de elaboração e 

atualização das tábuas biométricas BR-EMSsb-

V.2010-m, BR-EMSmt-V.2010-m, BR-EMSsb-

V.2010-f e BR-EMSmt-V.2010-f. 

 

O término da vigência das tábuas biométricas 

mencionadas no parágrafo anterior, 

anteriormente definida como 31 de março de 

2015 passa a ser 30 de junho de 2015. 

 

Vigência: 09.03.2015 

Revogação: não há 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 

 

Termo de Compromisso de Ajuste de 

Conduta - TCAC 

 

Resolução Normativa – RN 372, de 30.03.2015 

– Celebração do Termo de Compromisso de 

Ajuste de Conduta – TCAC 

Dispõe que a ANS poderá, de acordo com seu 

juízo de conveniência e oportunidade, firmar com 

as operadoras dos produtos de que tratam o 

inciso I e o §1º do art. 1º da Lei 9.656/98, Termo 

de Compromisso de Ajuste de Conduta - TCAC, 

conforme o disposto nos §§ 1º a 9º do art. 29 da 

Lei 9.656/98, com vistas a cessar a prática de 

atividades ou atos objetos de apuração, 

corrigindo as irregularidades e indenizando os 

prejuízos delas decorrentes. 

 

A celebração de TCAC pressupõe a deflagração 

de ação fiscalizatória para apurar eventuais 

infrações às normas legais e infra legais do 

mercado de saúde suplementar, tendo por base 

o auto de infração, a representação ou denúncia 

positiva dos fatos irregulares. 

 

O TCAC poderá ser proposto pelas Operadoras à 

ANS, ou, de ofício, pela ANS às Operadoras, até 

o trânsito em julgado da decisão de aplicação de 

penalidade no processo sancionador 

correspondente. 

 

Não será admitido pedido de TCAC sobre 

condutas que estejam sendo apuradas através do 

procedimento da Notificação de Intermediação 

Preliminar – NIP, até que todas as etapas deste 

tenham sido concluídas. 

 

São requisitos mínimos para a celebração de 

TCAC: 

 não ter o compromissário descumprido outro 

TCAC dentro do prazo de 2 (dois) anos, nos 

termos do art. 29, §7º, da Lei 9.656/98, a 

contar da data em que se deu o efetivo 

descumprimento; 

 não ter sido reconhecida a má-fé do 

compromissário no cumprimento das 

obrigações assumidas em TCAC anterior, 

dentro do prazo de dois anos, a contar da data 

em que se deu o efetivo descumprimento;  

 não ter sido reconhecida a má-fé do 

compromissário na negociação das 

obrigações do TCAC a ser celebrado, dentro 

do prazo de 18 meses, a contar da data em 

que se deu o efetivo descumprimento; e 

 não haver determinação de transferência 

compulsória da carteira, cancelamento 

compulsório de registro, processo de 

liquidação extrajudicial da operadora 



solicitante ou decretação de portabilidade pela 

ANS. 

 

Será publicada no endereço eletrônico da ANS na 

Internet, para fins de consulta, a relação 

dos Termos de Compromisso de Ajuste de 

Conduta – TCAC celebrados. 

 

Os requerimentos de TCAC que estiverem em 

fase de análise preliminar, bem como os 

processos de ajuste já instaurados sem que 

tenham resultado em celebração de TCAC, 

quando da entrada em vigor desta RN, serão 

devolvidos aos requerentes, que poderão 

reapresenta-los à luz das novas diretrizes 

regulamentares por esta inauguradas, caso 

persista o interesse no ajustamento de 

conduta. 

 

Aos requerimentos de TCAC reapresentados em 

até 120 dias contados da entrada em vigor desta 

RN, não será devido o pagamento 

correspondente às multas aplicadas, ou 

aplicáveis, conforme o eventual enquadramento 

da infração efetiva ou eventualmente cometida. 

 

Vigência: 31.03.2015 

Revogação: Resolução de Diretoria Colegiada 

57/01 e Instrução Normativa DIFIS 10/10 

 

 

Outros normativos 

 

SUSEP 

 

Carta-Circular 02/2015/SUSEP-GABIN, de 

16.03.2015 – Em decorrência da suspensão da 

decisão liminar, esta carta restabelece a vigência 

da Circular SUSEP 502/14, que veda a Entidade 

beneficiária da cessão de direito participe de 

qualquer custo relativo à realização dos sorteios, 

excetuando-se aqueles relativos à sua 

divulgação.  

 

Carta-Circular 

04/2015/SUSEP/DIRAT/CGPRO, de 20.03.2015 

– Informa que estão revogadas as Cartas-

Circulares SUSEP CGPRO 03/2011, 02/2012, 

05/2012, que tratam de títulos de capitalização, 

06/2012, 08/2012, 04/2013, que tratam do 

Sistema de Registro Eletrônica de Produtos, 

01/2013, que trata de Nota Técnica Atuarial de 

Carteira (NTAC), 02/2013, que trata de Seguro 

Garantia; Cartas-Circulares SUSEP/DETEC 

01/2003, que trata de Nota Técnica Atuarial, 

01/2004, que trata de Número de 

Expediente/Processo Administrativo, 04/2004, 

que trata de Planos de Seguros, 06/2004, 

07/2004, 01/2005, 02/2005, que tratam de Planos 

de Previdência, 03/2006, que trata de oferta de 

serviços advocatícios, 03/2007, que trata de 

Seguro Rural e de Benfeitorias e Produtos 

Agrícolas, 05/2007, que trata da indicação de 

Atuário Responsável Técnico e Diretor 

Responsável Técnico, 01/2007, que trata de 

Seguros Compreensivos, 06/2007, 09/2007, que 

tratam de Nota Técnica Atuarial de Carteira 

(NTAC), 02/2008, que trata de Seguro em moeda 

estrangeira, 03/2008, que trata  de seguro de 

responsabilidade civil do transportador de carga 

aquaviária, 04/2008, que trata de seguro de vida 

do produtor rural, 06/2008 que trata da cobertura 

de invalidez funcional permanente e total por 

doença, e 03/2009, que trata de seguro garantia. 

 

ANS 

 

Súmula Normativa 26, 27.02.2015 – Adota o 

entendimento vinculativo que o valor integral do 

IPCA é índice de reajuste da ANS a que se 

reportam os arts. 3º, 4º e 8º da RN 364/14, que 

dispõe sobre a definição de índice de reajuste 

pela ANS a ser aplicado pelas operadoras de 

planos de assistência à saúde aos seus 

prestadores de serviços de atenção à saúde em 

situações específicas. 

 

Comunicado 78, de 03.03.2015 – Comunica a 

prorrogação do prazo para envio das informações 

assistenciais do Sistema de Informações de 

Produtos – SIP, relativas ao 3º e 4º trimestres de 

2014, para o dia 31 de março de 2015. 

 

Resolução Normativa 371, de 05.03.2015 – 

Altera o Regimento Interno da  ANS, instituído 

pela 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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