
Regulatory Practice Insurance News

Janeiro 2014

SUSEP

Capital Mínimo
Circular SUSEP 486, de 23.01.2014 – Cálculo do capital de risco

Esta Circular dispõe sobre instruções complementares necessárias à execução das regras de cálculo do capital de risco 
baseado nos riscos de subscrição dos resseguradores locais, e revoga a Circular SUSEP 414/10.

Anterior – 414/10 Atual – 486/13

Art. 1o Dispor sobre as instruções complementares necessárias 
à elaboração do cálculo do capital adicional baseado nos riscos de 
subscrição dos resseguradores locais.

Art. 2o Para o cálculo da parcela do capital adicional baseado nos riscos 
de subscrição a que se refere o inciso I do artigo 3o da Resolução CNSP 
nº 188, de 29 de abril de 2008, deverão ser observados os seguintes 
critérios:

Art. 1º Dispor sobre as instruções complementares necessárias 
à elaboração do cálculo do capital de risco baseado no risco de 
subscrição dos resseguradores locais.

Art. 2º Na apuração da parcela do capital de risco baseado no risco de 
subscrição a que se refere o inciso I do artigo 3º da Resolução CNSP 
nº 188/2008, aplicam-se apenas as metodologias definidas nos 
Anexos I, II e III da Resolução CNSP nº 280/2013, observando-se os 
seguintes critérios:



Anterior – 448 Atual – 485

Art. 3º Nos seguros Dotais e nos seguros do ramo Vida do grupo 
Pessoas Individual, o cálculo da provisão de eventos ocorridos e não 
avisados (IBNR) será determinado pelo valor que resultar maior entre a 
aplicação dos percentuais definidos no Anexo I-B desta Circular, sobre 
o somatório dos prêmios puros e dos sinistros pagos no período de 12 
(doze) meses, considerando o mês de constituição e os 11 (onze) meses 
anteriores.

§ 1º No cálculo dos somatórios dos prêmios e sinistros de que trata 
o caput deste artigo, não deverão ser incluídos os seguros com 
cobertura de sobrevivência.

§ 3º Devem ser utilizados os prêmios puros e sinistros pagos, 
considerando as inclusões e exclusões referentes às operações de 
cosseguro e brutos de resseguro.

Art. 3º Nos seguros dotais e nos seguros do ramo “Vida” do grupo 
“Pessoas Individual”, o cálculo da provisão de sinistros ocorridos e não 
avisados (IBNR) será determinado pelo valor que resultar maior entre a 
aplicação dos percentuais definidos no Anexo I-B desta Circular, sobre o 
somatório dos sinistros pagos ou dos prêmios no período de 12 (doze) 
meses, considerando o mês de constituição e os 11 (onze) meses 
anteriores.

§ 1º Para fins deste artigo, o somatório dos prêmios citados no 
caput devem considerar os prêmios comerciais para os produtos 
estruturados nos regimes financeiros de repartição simples e de 
repartição de capitais de cobertura, e os prêmios puros para os 
produtos estruturados no regime financeiro de capitalização. 

§ 3º A sociedade seguradora que, na data-base da constituição 
da provisão, tiver menos do que 12 (doze) meses de operação em 
determinado plano, deverá considerar o somatório dos sinistros 
pagos e dos prêmios desde o início das operações.

Vigência: 24.01.2014
Revogação: Circular SUSEP 414/10

Provisões técnicas 
Circular SUSEP 485, de 06.01.2014 – Critérios para fins de cálculo

Estabelece critérios para fins de cálculo da provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) e da parcela da provisão 
de prêmios não ganhos relativa aos riscos vigentes e não emitidos (PPNG-RVNE), a serem adotados pelas sociedades 
seguradoras e entidades abertas de previdência complementar que não possuírem base de dados suficiente para utilização 
de metodologia própria.

Destacamos a seguir as principais alterações/inclusões.

Anterior – 414/10 Atual – 486/13

I - o ressegurador local que não possua todas as informações de prêmio 
e sinistros retidos segregadas por ramo de seguro terá as classes de 
negócio determinadas em função dos grupos de ramos que opere, 
conforme o seguinte quadro:

II - o ressegurador local que não possua todas as informações de prêmio 
retido segregadas por região de atuação, para definição do segmento de 
mercado, deverá considerar que toda a produção está concentrada na 
região 2 (dois); e

III - a aceitação de resseguro ou retrocessão de riscos do exterior deverá 
ser enquadrada na classe de negócio 17 (dezessete).

I – Para os riscos assumidos no Brasil, as classes de negócio serão 
definidas de acordo com os grupos de ramos a que pertencem, 
conforme o seguinte quadro:

II – Para os riscos assumidos no exterior, será considerada a classe 
de negócio 17 (dezessete); e 

III – Na definição dos segmentos de mercado, deverá ser considerada 
a região 2 (dois).

Grupo de ramos Classe de negócio
01 3
02 5
03 6

04 (run-off) 7
05 8
06 9
07 11

08 (run-off) 12
09 13
10 15
11 16
12 17
13 14
14 7
15 7

Grupo de ramos Classe de negócio
01 4
02 5
03 6

04 (run-off) 7
05 8
06 9
07 11

08 (run-off) 12
09 13
10 15
11 16
12 17
13 14
14 7
15 7
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Art. 4º Para os planos de previdência complementar privada, o cálculo da 
provisão de eventos ocorridos e não avisados (IBNR) será determinado 
pelo valor que resultar maior entre a aplicação dos percentuais definidos 
no Anexo I-C desta Circular, sobre o somatório das contribuições puras 
e dos benefícios pagos no período de 12 (doze) meses, considerando o 
mês de constituição e os 11 (onze) meses anteriores.

§ 1º No cálculo dos somatórios das contribuições e benefícios de 
que trata o caput deste artigo, deverão ser considerados os grupos 
descritos na tabela do Anexo I-C desta Circular, aplicando-se os 
percentuais, nela indicados, sobre o total das contribuições e dos 
benefícios de cada grupo.

§ 5º Devem ser utilizadas as contribuições puras e benefícios pagos, 
considerando as inclusões e exclusões referentes às operações de 
cosseguro e brutos de resseguro.

Art. 6º A constituição da provisão de riscos não expirados para 
riscos vigentes mas não emitidos (PRNE-RVNE) corresponde ao 
percentual de 4,1% aplicado:
[...]

§ 4º Os valores de sinistros pagos e de prêmios devem ser 
considerados brutos de resseguro e de cosseguro aceito, e líquidos 
de cosseguro cedido. 

Art. 4º Para os planos de previdência complementar privada, o cálculo da 
provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) será determinado 
pelo valor que resultar maior entre a aplicação dos percentuais definidos 
no Anexo I-C desta Circular, sobre o somatório dos benefícios pagos ou 
das contribuições no período de 12 (doze) meses, considerando o mês 
de constituição e os 11 (onze) meses anteriores.

§ 1º Para fins deste artigo, o somatório das contribuições citadas 
no caput devem considerar as contribuições comerciais para os 
produtos estruturados nos regimes financeiros de repartição 
simples e de repartição de capitais de cobertura, e as contribuições 
puras para os produtos estruturados no regime financeiro de 
capitalização. 

§ 5º A sociedade seguradora ou a entidade aberta de previdência 
complementar que, na data-base de constituição da provisão, 
tiver menos do que 12 (doze) meses de operação em determinado 
plano, deverá considerar o somatório dos benefícios pagos e das 
contribuições desde o início das operações.

§ 6º Os valores de benefícios pagos e de contribuições devem ser 
considerados brutos de resseguro e de cosseguro aceito, e líquidos 
de cosseguro cedido.

Art. 6º Para os produtos de previdência complementar aberta, 
seguros dotais ou seguros do ramo “Vida” do grupo “Pessoas 
Individual”, o cálculo da parcela da provisão de prêmios não ganhos 
relativa aos riscos vigentes e não emitidos (PPNG-RVNE) deverá 
considerar o percentual de 4,1% aplicado:
[...]

Art. 7º Fica facultado às sociedades seguradoras e entidades abertas 
de previdência complementar efetuar o cálculo da PPNG-RVNE 
com base no valor da diferença entre a PPNG ajustada pelo atraso 
e a parcela da PPNG - calculada conforme os normativos vigentes - 
referente aos prêmios assumidos e emitidos. 

§ 1º A PPNG ajustada pelo atraso representa o valor da PPNG que 
seria calculada caso o período de vigência do risco fosse deslocado 
por um prazo igual ao atraso mensal de emissão. 

§ 2º O atraso mensal de emissão, para fins deste artigo, será 
diferente de zero apenas quando o mês de emissão da apólice for 
posterior ao mês de início de vigência do risco, e, nesses casos, 
deverá ser observado o seguinte procedimento para a determinação 
do seu valor: 
I - considerar apenas os meses e anos das datas de emissão da 
apólice e início de vigência do risco, desconsiderando os dias 
dessas respectivas datas; 
II - determinar o valor inteiro referente à diferença, em meses, entre 
a emissão da apólice e o início de vigência do risco, observando o 
disposto no inciso anterior; e 
III - considerar como atraso mensal de emissão o número de meses 
obtido no inciso anterior. 

§ 3º O cálculo da PPNG ajustada pelo atraso é definido de acordo 
com a seguinte fórmula:

PPNG ajustada 
pelo atraso  =

Prêmio x

Período de Vigência a 
Decorrer Ajustado

Prazo de Vigência
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I – o prêmio, para fins deste artigo, corresponde ao valor do prêmio/
contribuição utilizado como base de cálculo da PPNG, de acordo 
com os normativos vigentes; 
II – o prazo de vigência corresponde ao período total de vigência do 
risco; 
III – o período de vigência a decorrer ajustado corresponde ao 
período entre a data do fim de vigência do risco, adicionado 
do atraso mensal de emissão, e a data base da constituição da 
provisão; 
IV – caso o risco ainda não tiver iniciado a vigência, o período de 
vigência a decorrer ajustado será igual ao prazo de vigência. 
V – caso a data-base da constituição da provisão seja posterior à 
data do fim de vigência do risco adicionado do atraso mensal de 
emissão, o período de vigência a decorrer ajustado será igual a zero.

Anterior - 464 Atual - 483

ANEXO I

Art. 21. As sociedades supervisionadas deverão proceder, 
mensalmente, à revisão dos valores inscritos no Ativo e no Passivo 
Circulantes, com o objetivo de transferir para o não circulante aqueles 
cujos vencimentos ultrapassarem o prazo de 12 (doze) meses 
subsequentes à respectiva data-base.

Art. 51, II - [...]
h) sinistros pagos a serem recuperados - sinistros efetivamente pagos 
pela cedente a serem recuperados, incluindo despesas com regulação 
de sinistros, e líquidos de salvados e ressarcimentos.

Art. 51
§ 2 As informações requeridas nas alíneas “a” a “f” do inciso II deste 
artigo devem ser encaminhadas em até 30 (trinta) dias do aceite do 
contrato pelo ressegurador ou do início de vigência do contrato, o que 
for posterior.

 ANEXO I

Art. 21. As sociedades supervisionadas deverão proceder, no mínimo a 
cada data de elaboração das demonstrações contábeis dos meses 
de junho e dezembro, à revisão dos valores inscritos no Ativo e no 
Passivo Circulantes, com o objetivo de transferir para o não circulante 
aqueles cujos vencimentos ultrapassarem o prazo de 12 (doze) meses 
subsequentes à respectiva data-base.
[...]
§ 2º A Administração divulgará em nota explicativa os critérios e 
premissas utilizados para a classificação dos Ativos e Passivos sem 
vencimento.

Art. 51, II - [...]
h) sinistros pagos a serem recuperados - sinistros efetivamente pagos 
pela cedente a serem recuperados, incluindo despesas com regulação 
de sinistros; 

i) Salvados e Ressarcimentos.

Art. 51
§ 2  As informações requeridas nas alíneas “a” a “f” do inciso II deste 
artigo devem ser encaminhadas em até 60 (sessenta) dias do aceite do 
contrato pelo ressegurador ou do início de vigência do contrato, o que 
for posterior.

§ 5  As informações de atualização requeridas na alínea “g” do inciso 
II deste artigo devem ser enviadas, no mínimo, se houver alteração 
relevante na estimativa. 

Vigência: 08.01.2014
Revogação: Circular SUSEP 448/12

Normas Contábeis 
Circular SUSEP 483, de 06.01.2014 – Alteração das normas contábeis

Altera os anexos aprovados pela Resolução CNSP nº 86/02, alterados pela Circular 464/13, que passam a vigorar na forma 
dos anexos I, II, III e IV desta Circular.

Relacionamos a seguir as principais alterações dos anexos I e IV, que tratam das normas básicas e normas recepcionadas, 
respectivamente.
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ANEXO II

Seção XXXIX - Da Divulgação de Participações em Outras Entidades 
Art. 43. No que não contrariem esta Circular, aplicam-se 
integralmente as disposições e os critérios estabelecidos 
no Pronunciamento CPC 45, emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis. 

Seção XL - Da Mensuração do Valor Justo 
Art. 44. No que não contrariem esta Circular, aplicam-se 
integralmente as disposições e os critérios estabelecidos 
no Pronunciamento CPC 46, emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis.

Vigência: 01.01.2014
Revogação: Circular 464/13

Outros Normativos

SUSEP

Circular SUSEP 484, de 06.01.2014 - Dispõe sobre a exigência de exame de certificação do auditor independente e sobre a 
educação profissional continuada do auditor independente.

Circular SUSEP 482, de 30.12.2013 - Altera dispositivos da Circular SUSEP 473/13, que estabelece que os documentos 
dirigidos às sociedades seguradoras ou de capitalização, aos resseguradores locais, admitidos ou eventuais, às entidades 
abertas de previdência complementar e às empresas em regime especial expedidos pela SUSEP exclusivamente por 
meio do sítio Eletrônico da SUSEP na Internet, disponibilizados na subseção “Documentos para o Mercado”, na seção 

“Informações ao Mercado”, têm a mesma validade que os documentos expedidos por meio físico, e dá outras providências.
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