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SUSEP
Seguro de Garantia Estendida
Resolução CNSP 306, de 02.04.2014 – Pagamento de 
prêmios

Disciplina o pagamento de prêmios de seguros de garantia 
estendida, de que trata a Resolução CNSP 296/13, e de 
seguros contratados junto a representantes de seguros, na 
forma estabelecida pela Resolução CNSP 297/13.

Em substituição ao disposto no § 3o do art. 13 da Resolução 
CNSP 296/13, e ao disposto no § 2º do art. 6º da Resolução 
CNSP 297/13, a sociedade seguradora e o representante 
de seguros poderão obter do segurado sua expressa 
manifestação na concordância do pagamento de produtos 
e serviços fornecidos pelo representante de seguros em 
conjunto com o pagamento de prêmios de seguro.

A manifestação expressa a que se refere o parágrafo 
anterior deverá ser comprovada mediante preenchimento 
e assinatura pelo segurado de Termo de Autorização de 
Cobrança de Prêmio de Seguro, o qual deverá seguir o 
modelo constante do Anexo a Resolução CNSP 306.

Nos seguros contratados em favor de terceiro, admite-se 
o preenchimento do Termo de Autorização de Cobrança de 
Prêmio de Seguro pelo responsável pelo pagamento do 
prêmio.

Cópia do Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio de 
Seguro será obrigatoriamente disponibilizada ao segurado 
por ocasião de sua opção pela forma de pagamento em 
conjunto.

No caso de contratação de seguro com a utilização de 
meios remotos, o Termo poderá ser disponibilizado ao 
segurado por meio de acesso compatível à forma de 
contratação, observando-se o disposto na Resolução CNSP 
294/13.

O pagamento de prêmio de seguro nesta forma não 
desobriga a efetivação da comercialização do seguro por 



Anterior – Resolução CNSP 
297/13

Atual – Resolução CNSP 308/14

Art. 2º Os contratos firmados, 
nos termos desta Resolução, 
entre pessoa jurídica na condição 
de representante de seguros e 
sociedade seguradora, deverão 
prever, em nome desta, a prestação 
de, pelo menos, um dos seguintes 
serviços:
VIII – orientação e assistência 
aos corretores de seguros e seus 
prepostos, se for o caso;

Art. 18 O representante de seguros 
que atuar na representação 
de sociedade seguradora 
exclusivamente junto a corretores 
de seguros, na sua orientação e 
assistência, na forma do disposto 
no art. 2º, VIII, desta Resolução, 
deverá utilizar a denominação de 
“assessoria de seguros”. 
§ 1º É vedada a inclusão da 
denominação de “assessoria 
de seguros” na razão social de 
representante de seguros que 
não atue exclusivamente com 
corretores de seguros. 

Art. 2º Os contratos firmados, 
nos termos desta Resolução, 
entre pessoa jurídica na condição 
de representante de seguros e 
sociedade seguradora, deverão 
prever, em nome desta, a 
prestação de, pelo menos, um dos 
seguintes serviços:
VIII – orientação aos corretores de 
seguros e seus prepostos, se for 
o caso.

Art. 18 O representante de 
seguros poderá atuar no sentido 
de orientar o corretor de 
seguros, vedada, entretanto, a 
atuação do representante como 
corretor de seguros. 

Anterior – Resolução CNSP 
297/13

Atual – Resolução CNSP 308/14

§ 2º O representante de que 
trata o caput deste artigo 
não poderá promover a 
venda direta em nome de 
sociedade seguradora junto ao 
consumidor e tampouco atuar 
como corretor de seguros. 
§ 3º O pagamento pelos serviços 
prestados pelos representantes 
de seguros de que trata este 
artigo não se enquadrará como 
comissão de corretagem. 
§ 4º O pagamento de quaisquer 
comissões de corretagem devidas 
por apólices comercializadas 
por meio de assessoria de 
seguros se dará exclusivamente 
e diretamente ao corretor 
de seguros responsável pela 
comercialização da apólice.
§ 5º Não se aplicam aos 
contratos firmados entre 
sociedades seguradoras e 
representantes de seguros 
de que trata este artigo as 
disposições dos arts. 3º e 4º 
desta Resolução.

Art. 21 As sociedades 
seguradoras terão o prazo de 180 
dias para adequarem os seus 
produtos à limitação na oferta dos 
planos de seguros de que trata o 
art. 3º desta Resolução.

§ 1º O pagamento pelos serviços 
prestados pelos representantes 
de seguros de que trata este 
artigo não se enquadrará como 
comissão de corretagem. 
§ 2º O pagamento de quaisquer 
comissões de corretagem devidas 
por apólices comercializadas 
por meio de representante 
de seguros se dará exclusiva 
e diretamente ao corretor 
de seguros responsável pela 
comercialização da apólice.

Art. 21 As sociedades seguradoras 
terão o prazo até 18 de junho de 
2014 para adequarem os seus 
produtos à limitação na oferta dos 
planos de seguros de que trata o 
art. 3º desta Resolução.

documento em separado, com a emissão de comprovante 
próprio, na forma estabelecida pela Resolução CNSP 296/13, 
para o seguro de garantia estendida, e pela Resolução CNSP 
297/13, para os seguros contratados junto a representantes 
de seguros.

O segurado que optar pelo pagamento em conjunto poderá 
desistir do seguro contratado 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.

No caso de pagamento de prêmio fracionado, considera-se 
o pagamento da primeira parcela como o efetivo pagamento.

Quando o prêmio de seguro for pago de forma parcelada, 
a sociedade seguradora e o representante de seguros 
deverão garantir ao segurado que optar pela forma de 
pagamento em conjunto mecanismos que possibilitem o 
cancelamento do seguro, a qualquer tempo, na forma da 
legislação específica.

Vigência: 04.04.2014
Revogação: não há

Representante de Seguros
Resolução CNSP 308, de 25.04.2014 – Alterações nas 
disposições sobre corretagem

Esta norma altera a Resolução CNSP 297/13, que disciplina 
as operações das sociedades seguradoras por meio de seus 
representantes de seguros, pessoas jurídicas.

Vigência: 25.04.2014
Revogação: não há

Atos societários
Carta-Circular 9/2014/SUSEP-CGRAT, de 28.03.2014 - 
Orientações sobre a realização de atos societários

Esta Carta-Circular visa esclarecer questões que, 
recorrentemente, ensejam a formulação de exigências 
ou o indeferimento de atos societários submetidos à 
homologação da SUSEP. 

Para fins de homologação dos atos de eleição, devem 
ser designadas as seguintes funções específicas, 
independentemente de constarem do estatuto social: 

a) Diretor responsável pelas relações com a SUSEP; 

b) Diretor responsável técnico (Circular 234/03 e Resolução 
CNSP 135/05); 

c) Diretor responsável administrativo-financeiro; 

d) Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na 
Lei 9.613/98 (Circulares 234/03 e 445/12); 

e) Diretor responsável pelos controles internos; 



f) Diretor responsável controles internos específicos para a 
prevenção contra fraudes; 

g) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão 
e cumprimento das normas e procedimentos de 
contabilidade; 

h) Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações 
da Resolução CNSP 143/05, em se tratando de sociedade 
seguradora. 

Na hipótese das funções mencionadas nas letras “e” 
e “f” não serem exercidas pelo mesmo diretor, deve ser 
informado no quadro de contatos do FIPSUSEP somente 
o diretor designado para a função mencionada na letra “e”. 
Não são aceitas designações de mais de um diretor para a 
mesma função específica. 

Nos atos de eleição, destituição ou renúncia de diretores 
sem designação de função específica não se aplica a 
disposição contida no art. 12 da Resolução CNSP 136/05, 
que dispõe que na ocorrência de alteração na composição 
da diretoria ou nas funções específicas atribuídas 
aos diretores, todos os cargos e funções deverão ser 
ratificados, no respectivo ato assemblear.  Na hipótese 
de eleição, destituição ou renúncia de diretor com 
designação de função específica, devem ser ratificados os 
diretores responsáveis por todas as funções mencionadas 
anteriormente. 

Na hipótese de alteração do diretor responsável técnico, 
deve ser comprovada a experiência específica no setor 
de seguros, capitalização ou previdência, conforme 
estabelecido no inciso II do art. 4º da Resolução CNSP 
136. Para fins de comprovação de atendimento dos 
requisitos de capacitação técnica estabelecidos no artigo 
4º da Resolução CNSP 136, os formulários cadastrais e 
currículos dos eleitos devem especificar os cargos ou 
funções exercidos e o prazo de exercício, no formato 
mês/ano. 

Até a data de protocolo do pedido de homologação de 
ato societário, deve ser encaminhada cópia digitalizada do 
estatuto social consolidado, independentemente de estar 
homologado pela SUSEP.  O documento deve mencionar 
em seu cabeçalho o número do processo SUSEP relativo 
ao pedido de homologação da reforma estatutária e o 
arquivo correspondente deve ser nomeado com o padrão 
estabelecido na Carta-Circular. 

Os dados cadastrais devem ser atualizados no Quadro 1 do 
FIPSUSEP, no mês de realização do ato societário que os 
tenha alterado, independentemente de protocolo na SUSEP. 

Na hipótese de cargo cuja criação não tenha sido 
homologada pela SUSEP, não se aplica o disposto no 
parágrafo 2º do art. 9º da Resolução CNSP 136/05, que 
dispõe que o silêncio da Autarquia ao final do prazo 
de 30 dias para manifestação do pedido implica no 
reconhecimento da homologação dos eleitos.

Para fins de atendimento do disposto no artigo 4º da 
Circular 260/12, que requer que todo e qualquer documento 
apresentado para a instrução processual do pedido de 
homologação de ato societário deverá ser autenticado em 
cartório ou assinado por dois diretores, a Carta-Circular 
esclarece que a referida documentação deve conter 
assinaturas ou rubricas identificadas de dois diretores, em 
todas as folhas. 

Na impossibilidade de dois diretores assinarem os documentos 
mencionados no parágrafo anterior, são aceitas assinaturas ou 
rubricas identificadas de procuradores constituídos nos termos 
do parágrafo único do art. 144 da Lei 6.404/76, desde que 
acompanhadas das correspondentes procurações. 

A declaração dos processos em apreciação na SUSEP (item 
8 da Tabela II do artigo 2º da Circular 260/12) se refere, 
exclusivamente, aos processos de atos societários. 

As sociedades seguradoras, de capitalização, 
resseguradoras locais e entidades abertas de previdência 
complementar com fins lucrativos, que possuem conselho 
de administração, devem observar o disposto no parágrafo 
primeiro do art. 143 da Lei 6.404/76. 

Na hipótese da existência de reforma de estatuto pendente 
de homologação pela SUSEP, não é recomendável a realização 
de assembleias gerais ordinária e extraordinária, de forma 
cumulativa, em razão da necessidade de obediência da ordem 
cronológica para homologação dos atos societários pela SUSEP 
e seu consequente arquivamento na repartição competente. 

Vigência: 28.03.2014
Revogação: Carta-Circular SUSEP/DECON 05/06 

ANS 
 
Ouvidoria 
Instrução Normativa – IN 1, de 07.02.2014 - Relatório 
Estatístico e Analítico do Atendimento das Ouvidorias

Esta Instrução Normativa - IN regulamenta o inciso VI e o § 
1º do art. 4º da Resolução Normativa - RN 323/13, para dispor 
sobre o Relatório Estatístico e Analítico do Atendimento das 
Ouvidorias das operadoras de planos privados de assistência 
à saúde - REA-OUVIDORIAS (“Relatório”).

O Relatório deverá ser elaborado anualmente, contendo os 
resultados apurados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro 
de cada ano.

O REA-OUVIDORIAS deverá conter:

• demonstrações estatísticas do período por espécies de 
manifestações, apresentadas em bases mensais e anuais, 
comparadas com o mesmo período do ano anterior, bem 
como a proporção entre as espécies de manifestações 
(reclamações, sugestões, consultas e elogios) recebidas 
no período. 



• relato acompanhado de demonstrações numéricas sobre:

I - as demandas recebidas e encaminhadas aos setores 
competentes para avaliação e resolução; e

II - as respostas efetivadas dentro do prazo estabelecido 
pela RN nº 323, de 2013, e os motivos para eventuais não 
cumprimentos do prazo fixado para resposta.

• recomendações e sugestões de medidas corretivas e de 
melhoria de processos ao dirigente da operadora.

O Relatório poderá apresentar indicadores que se refiram 
à quantidade e qualidade dos atendimentos prestados pela 
unidade de ouvidoria, acompanhados de ficha técnica que 
descrevam os critérios, fórmulas e fontes utilizadas.

O REA-OUVIDORIAS deverá ser encaminhado aos seguintes 
destinatários:

I - ao representante legal da operadora, podendo estender-
se aos membros de órgão colegiado, ou assemelhados 
que exerçam atribuições de gestão nas operadoras ou em 
grupos econômicos vinculados; e

II - à Ouvidoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS.

O Relatório contendo os resultados anuais deverá ser 
apresentado ao representante legal da operadora no ano 
subsequente, até o ultimo dia útil do mês de março, e 
encaminhado à ANS até o décimo quinto dia do mês de abril.

O Relatório referente ao ano de 2014 conterá os resultados 
apurados a partir da data da vigência desta norma, facultada 
a apresentação de resultados apurados em período anterior. 

As comparações mensais e anuais com o mesmo período 
do ano anterior, somente serão obrigatórias a partir do 
REA-OUVIDORIAS referente ao ano de 2015, que deverá ser 
encaminhado no ano 2016 dentro do prazo estabelecido.

Vigência: 07.02.2014
Revogação: não há

Outros Normativos 
 
SUSEP 
Instrução SUSEP/CGADM 06, de 28.04.2014 – Padroniza 
a cobrança de cópias reprográficas através de Guia de 
Recolhimento da União – GRU.

Resolução CNSP 307, de 23.04.2014 – Altera a Resolução 
CNSP 295/13, que dispõe sobre a atividade de Preposto de 
Corretor de Seguros e de Previdência Complementar Aberta, 
e requisitos básicos para sua nomeação e registro.  
 
 
ANS
Resolução Normativa – RN 348, de 10.04.2014 – 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.

Resolução Normativa – RN 347, de 02.04.2014 – Dispõe 
sobre a cobertura de remoção de beneficiários de planos 
privados de assistência à saúde, com segmentação 
hospitalar, que tenham cumprido o período de carência.

Resolução Normativa – RN 346, de 02.04.2014 – Institui 
o Comitê de Incentivo às Boas Práticas entre Operadoras e 
Prestadores - COBOP no âmbito da ANS.

Resolução Normativa – RN 345, de 21.02.2014 – Altera 
o Regimento Interno da 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.

Instrução Normativa – IN DIPRO 44, de 13.02.2014 – 
Institui o Comitê Permanente de Regulação da Atenção à 
Saúde - COSAÚDE no âmbito da ANS.
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