
              

              

          

 

Setembro 2014 

 

 

SUSEP 

 

Capital Mínimo 

 

Resolução CNSP 316, de 25.09.2014 – Capital 

mínimo para autorização e funcionamento e 

plano de regularização e solvência 

Esta Resolução dispõe sobre as regras de 

definição do capital mínimo requerido para 

autorização e funcionamento e sobre o plano 

de regularização de solvência das sociedades 

seguradoras, das entidades abertas de 

previdência complementar, das sociedades de 

capitalização e dos resseguradores locais. 

 

A nova norma revoga a Resolução CNSP 

302/13, mas mantém em seu texto grande 

parte das disposições da norma revogada. 

Destacamos o trecho que trata da 

determinação de PLA: 

 

As sociedades supervisionadas deverão 

apresentar mensalmente, quando do 

fechamento dos balancetes mensais, PLA igual 

ou superior ao capital mínimo requerido (CMR) 

e liquidez em relação ao capital de risco (CR – 

montante variável de capital que a sociedade 

supervisionada deverá manter, a qualquer 

tempo, para garantir os riscos inerentes à 

operação). Na hipótese de insuficiência de PLA  

 

 

 

em relação ao CMR de até 50% ou de 

insuficiência de liquidez em relação ao CR, a 

sociedade supervisionada deverá apresentar 

plano de regularização de solvência (PRS), na 

forma disposta nesta Resolução, propondo 

plano de ação que vise à recomposição da 

situação de solvência. O PRS somente será 

requerido se for apurada insuficiência por três 

meses consecutivos ou, especificamente, nos 

meses de junho e dezembro. 

 

A seguir destacamos as principais 

alterações/inclusões. 

 

Fica alterada a definição do capital base, 

conforme abaixo: 

 

Capital base: montante fixo de capital que a 

sociedade supervisionada deverá manter, a 

qualquer tempo, conforme disposto nos 

anexos I a III desta Resolução, sendo que para 

as sociedades que operem exclusivamente em 

microsseguro será de 20% do valor definido no 

anexo I desta Resolução. 

 

As disposições desta Resolução referentes ao 

Plano de Regularização de Solvência (PRS), 

regime especial de direção-fiscal e liquidação 

extrajudicial, não serão aplicados em caso de 
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insuficiência de PLA em relação ao capital 

mínimo requerido, apurada no exercício de 

2015, decorrente do acréscimo da parcela de 

capital relativa ao risco de mercado, não 

ensejando nesse período as sanções e demais 

medidas administrativas previstas.  

 

As sociedades supervisionadas que, na data de 

entrada em vigor desta Resolução, estiverem 

submetidas a plano, em algumas das formas 

estabelecidas nas legislações anteriormente 

vigentes, deverão manter o prazo nele 

estipulado para o saneamento da insuficiência 

do PLA identificada no respectivo plano. 

 

A sociedade supervisionada que já esteja 

submetida a plano e que venha a apurar em 

janeiro de 2016 uma insuficiência adicional de 

liquidez ou capital, em razão das exigências 

estabelecidas nesta Resolução, deverá 

encaminhar em até 45 dias aditivo ao referido 

plano, visando o saneamento da(s) 

insuficiência(s) apurada(s) até junho de 2016 e 

junho de 2017, respectivamente. 

 

Os anexos à Resolução foram alterados e 

renumerados, tendo sido a principal alteração a 

definição dos valores das parcelas do capital 

aplicáveis às Entidades Abertas de Previdência 

Complementar que passam a ser aplicáveis às 

seguradoras. 

 

Vigência: 01.01.2015 

Revogação: Resoluções CNSP 263/12 a 269/12 e 

302/13 

 

 

Seguro Viagem 

 

Resolução CNSP 315, de 26.09.2014 – Regras 

e critérios para operação 

O seguro viagem tem por objetivo garantir, 

ao(s) segurado(s) ou seu(s) beneficiário(s), uma 

indenização, limitada ao valor do capital 

segurado contratado, na forma de pagamento 

do valor contratado ou de reembolso, ou, 

ainda, de prestação de serviço(s), no caso da 

ocorrência de riscos cobertos, desde que 

relacionados à viagem, durante período 

previamente determinado, nos termos 

estabelecidos nas condições contratuais. 

 

Os planos de seguro viagem deverão ofertar, 

obrigatoriamente, pelo menos uma das 

coberturas básicas que constam no artigo 3º da 

Resolução. Acontratação das coberturas a que 

se referem os incisos II, III, IV e V do referido 

artigo é obrigatória para os planos de seguro 

que cubram viagens ao exterior. 

 

A denominação do plano deverá apresentar 

estreita relação com as coberturas oferecidas. 

 

Os planos de seguro viagem poderão, 

facultativamente, oferecer as coberturas 

adicionais que constam no artigo 5º da 

Resolução. 

 

O segurado ou, quando for o caso, seu 

beneficiário poderá optar por prestadores de 

serviço a sua livre escolha, desde que 

legalmente habilitados, sendo reembolsado 

pelas despesas efetuadas até o limite máximo 

do capital segurado contratado. 

 

A sociedade seguradora, desde que mantenha 

no(s) local(ais) de destino de viagem do 

segurado uma rede de serviços autorizada, 

poderá comerciliazar planos de seguro viagem 

que, em substituição, ao pagamento do capital 

segurado na forma de reembolso ou 

indenização em espécie, ofereçam a prestação 

do serviço correspondente, quando previsto 

nas condições contratuais do plano. 

 

O valor do capital segurado deverá ser 

compatível com aqueles praticados pelo 

mercado de prestação de serviços do(s) 

local(ais) de destino da viagem. 

 

Os planos de seguro viagem poderão prever a 

cobertura de eventos ocorridos em uma ou 

mais viagens durante o período de vigência do 

contrato de seguro, nos termos estabelecidos 

nas condições contratuais. 

 

As condições contratuais deverão especificar, 

em destaque e de forma clara e precisa, os 

riscos cobertos e excluídos de cada cobertura 

contratada, as franquias e carências, se 

houver, e as situações passíveis de perda de 

direitos. 

 

As condições contratuais que ofereçam 

coberturas que garantam o reembolso de 

despesas deverão especificar, com clareza, 

todas as despesas não cobertas pelo plano de 

seguro. 

 

Caso a sociedade seguradora dispense o 

preenchimento de declaração de saúde por 

parte do segurado, fica vedada a exclusão de 

doenças preexistentes nas coberturas de 

seguro viagem. 

 

Deverão ser estabelecidos, na proposta e, 

conforme o caso, na apólice, no certificado 

individual ou no bilhete de seguro viagem, os 

valores dos prêmios e dos capitais segurados 

discriminados por cobertura contratada. 

 



Deverá constar nas condições contratuais do 

seguro cláusula estabelecendo que o 

reembolso ou o pagamento de indenização 

relacionado a despesas efetuadas no exterior 

será realizado em moeda nacional, 

respeitando-se o capital segurado de cada 

cobertura contratada, estabelecido em moeda 

nacional ou estrangeira, conforme definido nas 

Condições Gerais, cujo valor será convertido e 

atualizado monetariamente, nos termos da 

legislação específica, com base na data: 

I - do efetivo pagamento realizado pelo 

segurado, quando se tratar de cobertura 

que preveja o reembolso de despesas; ou 

II - do evento, para efeito de determinação do 

capital segurado, quando se tratar de 

cobertura que preveja o pagamento do 

capital segurado. 

 

Desde que previsto nas condições gerais e 

solicitado pelo segurado ou o beneficiário, o 

reembolso ou o pagamento de indenizações 

relacionadas a despesas efetuadas no exterior 

poderá ser liquidado em moeda estrangeira, se 

na data efetiva da liquidação o segurado ou o 

beneficiário ainda se encontrar no exterior. 

 

Deverá constar na proposta e, conforme o 

caso, na apólice, no certificado individual ou no 

bilhete de seguro viagem, o detalhamento das 

datas de início e término de vigência de cada 

cobertura contratada. 

 

Se o segurado regressar antecipadamente da 

viagem segurada, fica cancelado o seguro a 

partir da sua chegada ao local de origem da 

viagem ou de seu domicílio, conforme o caso, 

estando cobertos eventuais sinistros ocorridos 

antes do cancelamento. 

 

Fica vedada a exigência de comunicação prévia 

à sociedade seguradora para as coberturas que 

prevejam exclusivamente o reembolso de 

despesas ocasionadas por evento coberto em 

viagem. 

 

Para ofertar e promover planos de seguro em 

nome de sociedade seguradora, as agências 

de viagem, as companhias de transportes de 

passageiros, as operadoras de cartões de 

crédito e as empresas de serviços de 

assistência deverão, obrigatoriamente e 

previamente ao início das operações, 

estabelecer contrato na condição de 

representante de seguros, nos termos 

estabelecidos em norma específica. 

 

É expressamente vedada às agências de 

viagem, às companhias de transportes de 

passageiros, às operadoras de cartões de 

crédito e às empresas de assistência a atuação 

como estipulante ou subestipulante de 

seguros. Esta vedação não se aplica aos 

empregadores que estipulem seguro em favor 

de seus empregados. 

 

As coberturas de que trata esta Resolução 

somente poderão ser providas por sociedades 

seguradoras autorizadas a operar em seguro 

de pessoas no Brasil. 

 

É vedada a comercialização de contrato de 

assistência com características de seguro, sob 

pena de responsabilização administrativa e 

criminal.  

 

É vedada a comercialização de seguro viagem 

de forma acessória a contrato de assistência.  

 

As sociedades seguradoras poderão 

estabelecer contrato com empresas de 

assistência, ficando estas últimas na condição 

de suas prestadoras de serviços. As 

sociedades seguradoras são as responsáveis 

perante seus segurados pelas obrigações 

assumidas e, de forma objetiva e solidária, 

pelos serviços prestados pelas empresas de 

assistência contratadas como prestadoras de 

serviços. 

 

O proponente deverá ser informado, de forma 

clara e detalhada, pela sociedade seguradora 

ou, quando for o caso, pelo representante de 

seguros, pelo corretor de seguros, pelo 

estipulante e subestipulante, sobre as 

coberturas mais convenientes e adequadas às 

necessidades de sua viagem. Não poderá ser 

oferecido ao proponente contrato de seguro 

com coberturas que não atendam às 

exigências requeridas pelos países de destino 

da viagem ao exterior. 

 

As condições gerais deverão prever que os 

eventuais encargos de tradução necessários à 

liquidação de sinistros, ficarão totalmente a 

cargo da sociedade seguradora. 

 

Na proposta, nas condições gerais e na apólice 

ou certificado individual ou bilhete, conforme o 

caso, deverá constar, em destaque, a seguinte 

informação: “Atenção: O seguro viagem não é 

seguro saúde! Leia atentamente as condições 

contratuais, observando seus direitos e 

obrigações, bem como o limite do capital 

segurado contratado para cada cobertura.” 

Respeitados os contratos de seguro em vigor, 

as sociedades seguradoras deverão se adequar 

ao disposto nesta Resolução em até 365 dias 

da data de sua publicação. Durante este prazo, 

fica vedada a contratação e a renovação dos 

planos de seguro viagem não adaptados a esta 



resolução por período de vigência superior a 

um ano. 

 

O descumprimento por parte das sociedades 

seguradoras ao disposto nesta Resolução dará 

ensejo à aplicação, pela SUSEP, de suspensão 

de comercialização dos planos de seguros, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades 

cabíveis. 

 

Aos casos não previstos nesta resolução 

aplicam-se as disposições legais e 

regulamentares em vigor. 

 

Não se aplica ao seguro de que trata esta 

Resolução o disposto nos artigos 4º e 52 da 

Resolução CNSP 117/04. 

 

O segurado poderá desistir do seguro 

contratado, desde que antes da viagem, no 

prazo de sete dias corridos a contar da 

assinatura da proposta, no caso de contratação 

por apólice individual, ou da emissão do 

bilhete, no caso de contratação por bilhete, ou 

do efetivo pagamento do prêmio, o que ocorrer 

por último. 

 

Vigência: 29.09.2014 

Revogação: não há 

 

 

Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta 

 

Circular SUSEP 496, de 25.09.2014 – Limite de 

cessão 

Altera a Circular SUSEP 450/12, que dispõe sobre 

o Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta no âmbito dos mercados de seguros, 

capitalização, previdência complementar aberta, 

resseguros e corretagem de seguros. 

 

Também revoga os dispositivos da Circular 

SUSEP 450/12, que contemplavam a inclusão no 

cadastro de pendências definidas na Circular 

SUSEP 427/11, assim como o plano corretivo de 

solvência (PCS) ou o plano de recuperação de 

solvência (PRS), como passíveis de celebração 

de compromisso de ajuste de conduta, na forma 

do disposto no artigo 149 da Resolução CNSP 

243/11. 

 

Vigência: 02.10.2014 

Revogação: § 2º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da 

Circular SUSEP 450/12 

 

 

 

 

 

 

Sanções administrativas 

 

Resolução CNSP 313, de 19.09.2014 – 

Instâncias administrativas 

Esta Resolução altera a Resolução CNSP 243/11, 

que dispõe sobre sanções administrativas no 

âmbito das atividades de seguro, cosseguro, 

resseguro, retrocessão, capitalização, previdência 

complementar aberta, de corretagem e auditoria 

independente; disciplina o inquérito e o processo 

administrativo sancionador no âmbito da 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e 

das entidades autorreguladoras do mercado de 

corretagem e dá outras providências. 

 

As alterações promovidas estão relacionadas às 

instâncias administrativas em que os processos 

administrativos tramitam, conforme descrito a 

seguir. 

 

No trâmite dos processos administrativos, 

decorrido o prazo para apresentação de defesa, 

com ou sem manifestação do interessado, 

havendo orientação jurídica anterior sobre a 

questão debatida no processo, firmada em 

parecer da Procuradoria Federal junto à SUSEP e 

acatada pelo Conselho Diretor da SUSEP como 

parecer de orientação, que deverá ser citado e 

juntado por cópia, os autos serão encaminhados 

para decisão do órgão responsável pelo 

julgamento, dispensando a remessa, em todos 

os casos, à Procuradoria Federal junto à SUSEP. 

 

Os autos serão remetidos à Procuradoria Federal 

junto à SUSEP para análise jurídica somente nas 

hipóteses de julgamentos sujeitos à confirmação 

da decisão pelo Conselho Diretor da SUSEP, na 

forma prevista no artigo 127 da Resolução CNSP 

243/11, bem como sempre que houver dúvida de 

natureza jurídica a ser enfrentada. 

 

Vigência: 26.09.2014 

Revogação: não há 

 

 

Resseguro 

 

Circular SUSEP 495, de 08.09.2014 – Limite de 

cessão 

Esta Circular dispõe que no cálculo do limite de 

cessão a que se refere o art. 16 da Resolução 

CNSP 168/07, especificamente para o ramo 

Riscos de Petróleo (0234), considerar-se-á 40%  

dos prêmios emitidos pelas sociedades 

seguradoras. Esta disposição não se aplica aos 

resseguradores locais. 

 

Vigência: 08.09.2014, com efeitos para o ano civil 

de 2014. 

Revogação: não há 



Outros Normativos 

 

SUSEP 

 

Resolução CNSP 314, de 19.09.2014 - Inclui o 

ramo 0542 - Assistência e outras coberturas - 

Auto no rol de ramos de que trata o Art. 3º da 

Resolução CNSP nº 297/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANS 

 

Instrução Normativa – IN DIGES 16, de 

08.09.2014 - Altera o Anexo II da Instrução 

Normativa IN DIGES 15/13, que dispõe sobre a 

avaliação de desempenho das operadoras, 

referente ao ano de 2013, pelo Programa de 

Qualificação da Saúde Suplementar – 

Componente Operadoras, da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar - ANS, no que tange aos 

incisos I, II, III e IV do artigo 22-A da Resolução 

Normativa - RN 139/06. 
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