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SUSEP 

 

Plano de regularização de solvência 

 

Circular SUSEP 511, de 19.02.2015 – 

Instruções complementares 

Essa Circular revoga a Circular 412/10, mantendo 

parte de suas disposições. A principal alteração é 

a eliminação do Plano Corretivo de Solvência 

(PCS). 

 

Para efeitos dessa Circular, considera-se: 

 PLA: Patrimônio Líquido Ajustado; 

 CMR: Capital Mínimo Requerido; 

 Ativos líquido: são todos os ativos aceitos 

pelo Conselho Monetário Nacional em 100% 

como garantidores das provisões técnicas; 

 Líquidez em relação ao CR: quando a 

sociedade supervisionada apresentar 

montante de ativos líquidos, em excesso à 

necessidade de cobertura das provisões 

técnicas, superior a 20% do capital de risco 

(CR), que é o montante variável de capital que 

a sociedade supervisionada deverá manter, a 

qualquer tempo, para garantir os riscos 

inerentes à operação;  

 Plano de Regularização de Solvência (PRS): 

plano que deverá ser enviado à SUSEP pela  

 

 

 

sociedade supervisionada, visando à 

recomposição da situação de solvência, 

quando a insuficiência do PLA em relação ao 

CMR for de até 50% ou quando a sociedade 

supervisionada apresentar insuficiência de 

liquidez em relação ao CR; e 

 Sociedades supervisionadas: sociedades 

seguradoras, entidades abertas de 

previdência complementar, sociedades de 

capitalização e resseguradores locais. 

 

Os órgãos competentes da administração 

deverão manifestar no PRS expresso 

conhecimento de que, em caso de rejeição pela 

segunda vez ou de não cumprimento do plano, a 

sociedade supervisionada estará sujeita ao 

regime especial de direção fiscal, mesmo que 

apresente uma insuficiência de PLA em relação 

ao CMR inferior a 50%. 

 

O PRS deverá conter, obrigatoriamente, o prazo 

em meses para a solução da insuficiência, além 

de metas trimestrais de redução do percentual 

de insuficiência do PLA em relação ao CMR e/ou 

metas bimestrais no caso de redução do 

percentual de insuficiência de liquidez em relação 
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ao CR, respeitando os elementos mínimos dos 

Anexos I e II dessa Circular. 

 

Caracterizarão o não cumprimento do PRS, 

quando motivado pela insuficiência de PLA em 

relação ao CMR:  

 

 PLA inferior ao CMR, ao final do prazo 

estabelecido, no correspondente plano, 

para a solução da insuficiência;  

 não atingimento de redução mínima de 

insuficiência de 30% ou 60% ao final do 

1.º e 2.º semestre do PRS, 

respectivamente;  

 não atingimento de duas metas 

trimestrais consecutivas de redução do 

percentual de insuficiência do PLA, 

estabelecidas no correspondente plano, 

em relação ao CMR; e  

 PLA menos aporte de capital “em 

aprovação” inferior ao CMR ao final do 

prazo estabelecido no PRS para a 

solução da insuficiência. 

 

Caracterizarão o não cumprimento do PRS, 

quando motivado pela insuficiência de liquidez 

em relação ao CR: 

 

 ativos líquidos, em excesso à 

necessidade de cobertura das provisões 

técnicas, inferiores a 20% do CR ao 

final do prazo estabelecido, no 

correspondente plano, para a solução 

da insuficiência;  

 não atingimento de qualquer meta 

fixada pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados – CNSP para redução 

do percentual de insuficiência de 

liquidez em relação ao CR;  

 não atingimento, consecutivamente, de 

duas metas bimestrais de redução do 

percentual de insuficiência de liquidez, 

estabelecidas no correspondente plano, 

em relação ao CR. 

 

Nos casos em que a sociedade supervisionada 

se enquadrar nas situações de insuficiência de 

PLA em relação ao CMR e de insuficiência de 

liquidez em relação ao CR concomitantemente, 

deverá ser apresentado um único PRS contendo 

os prazos e elementos mínimos previstos nos 

Anexos I e II dessa Circular. 

 

Caso durante a execução de um PRS motivado 

pela insuficiência de PLA em relação ao CMR a 

sociedade supervisionada apresente insuficiência 

de liquidez em relação ao CR que motive a 

solicitação de um novo PRS, deverá ser 

encaminhada revisão ao PRS original. 

Caso durante a execução de um PRS motivado 

pela insuficiência de liquidez em relação ao CR a 

sociedade supervisionada apresente insuficiência 

de PLA em relação ao CMR que motive a 

solicitação de um novo PRS, deverá ser 

encaminhada revisão ao PRS original. 

 

Os Anexos I e II dessa Circular trazem, 

respectivamente, os elementos mínimos do PRS, 

quando motivado pela insuficiência de PLA em 

relação ao CMR e pela insuficiência de liquidez 

em relação ao CR. 

 

Vigência: 26.02.2015 

Revogação: Circular SUSEP 412/10 

 

Tábuas Biométricas 

 

Carta-Circular SUSEP/DIRAT/CGPRO 03, de 

11.02.2015 – Aprovação Automática dos 

Planos com contratação baseada nas Tábuas 

de Mortalidade BR-EMS 2010 

Após solicitação da FenaPrevi de reanálise da 

Carta-Circular SUSEP/DIRAT/CGPRO 04/2014,  a 

SUSEP esclarece que as determinações nela 

contidas são imprescindíveis para adaptação dos 

planos aprovados com a BR EMS 2010, cuja 

vigência termina em 31 de março de 2015, de 

acordo com a Circular SUSEP 402/10. 

 

A SUSEP ressalta que essa adaptação decorre, 

exclusivamente, da necessidade de se atribuir 

uma referência móvel à tábua BR EMS da data 

da contratação do plano, fixada nos regulamentos 

de PGBL e VGBL Individuais e Coletivos 

vigentes. 

 

Os regulamentos padrão de PGBL e VGBL 

Individuais e Coletivos (Averbado e Instituído), 

versão de dezembro de 2013, foram adaptados e 

já se encontram disponíveis no site da SUSEP. 

 

Os textos dos parágrafos que estabelecem a 

tábua biométrica de contratação de todos os 

planos de que tratam as Resoluções CNSP 

139/05 e 140/05, padrão e não padrão, que 

adotem as tábuas em referência, deverão ser 

alterados exatamente nos termos dessa Carta-

Circular. Qualquer alteração distinta acarretará a 

imediata suspensão de comercialização do plano. 

 

Para proceder essa adaptação, as seguradoras e 

entidades abertas de previdência complementar 

deverão protocolar, junto à SUSEP, Carta de 

Encaminhamento, informando que a alteração do 

plano atende ao disposto nessa Carta-Circular e 

comtempla, única e exclusivamente, a sua 

adaptação à versão atualizada dos textos, para 

comercialização a partir do dia seguinte à data de 

término de vigência previsto na Circular SUSEP 

402/10. 



 

Para que a nova versão de plano seja analisada, a 

Sociedade deverá protocolar fisicamente apenas 

a Carta de Encaminhamento e o Comprovante de 

Envio Eletrônico – CEE, em até cinco dias após o 

envio eletrônico. 

 

Os planos não adaptados serão arquivados 

automaticamente, não podendo mais ser 

comercializados a partir do dia seguinte à data de 

término de vigência previsto na Circular SUSEP 

402/10. 

 

Vigência: 11.02.2015 

Revogação: não há 

 

 

Outros normativos 

 

SUSEP 

 

Deliberação 170, de 12.02.2015 – Aprova o 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação da 

Superintendência de Seguros Privados 

(PDTI/SUSEP), para período 2015-2016. 
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