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SUSEP 

 

Estrutura normativa 

 

Resolução CNSP 321, de 15.07.2015 – 

Consolidação de normas 

Os assuntos tratados na norma dizem respeito   

a provisões técnicas, ativos redutores da 

necessidade de cobertura das provisões 

técnicas, capital de risco baseado nos riscos de 

subscrição, de crédito, operacional e de mercado, 

patrimônio líquido ajustado, capital mínimo 

requerido, plano de regularização de solvência, 

limites de retenção, critérios para a realização de 

investimentos, normas contábeis, auditoria 

contábil e auditoria atuarial independentes e 

Comitê de Auditoria referentes a seguradoras, 

entidades abertas de previdência complementar, 

sociedades de capitalização e resseguradores 

que, embora anteriormente normatizados (vide 

relação abaixo das normas revogadas) foram 

compilados e aprimorados e estão estruturados 

da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos quantitativos 

 Provisões técnicas; 

 Ativos redutores da necessidade de 

cobertura das provisões técnicas; 

 Capitais de risco baseados nos riscos de 

subscrição, de crédito, operacional e 

mercado; 

 Patrimônio Líquido Ajustado (PLA); e 

 Capital Mínimo Requerido e Plano de 

Regularização de Solvência. 

 

Aspectos qualitativos 

 Limites de retenção das seguradoras, 

Entidades Abertas de Previdência 

Complementar (EAPC) e resseguradoras 

locais; e 

 Critérios para realização de investimentos. 

 

Regras de transparência e divulgação 

 Normas contábeis; 

 Auditoria atuarial independente; e 

 Auditoria contábil independente. 
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Segue abaixo a relação das Resoluções que 

foram revogadas e tiveram o seu texto 

substituído pelas disposições da norma 

consolidada atual. 

 

317/14 Dispõe sobre os critérios para apuração do 

capital de risco baseado no risco de 

mercado das sociedades seguradoras, 

EAPC, sociedades de capitalização e 

resseguradores locais. 

316/14 Dispõe sobre o capital mínimo requerido 

para autorização e funcionamento e sobre o 

plano de regularização de solvência das 

sociedades seguradoras, das EAPC, das 

sociedades de capitalização e dos 

resseguradores locais. 

312/14 Dispõe sobre a prestação de serviços de 

auditoria independente para as sociedades 

seguradoras, sociedades de capitalização, 

EAPC e resseguradores locais, bem como 

sobre a criação do Comitê de Auditoria. 

311/14 Dispõe sobre a prestação de serviços de 

auditoria atuarial independente para as 

sociedades seguradoras, EAPC, sociedades 

de capitalização e resseguradores locais. 

301/13 Dispõe sobre as regras e procedimentos 

para o cálculo dos limites de retenção 

aplicáveis às operações com cobertura de 

risco dos produtos de previdência 

complementar das sociedades seguradoras 

e EAPC. 

300/13 Institui regras e procedimentos para o 

cálculo do patrimônio líquido ajustado 

exigido das EAPC, sociedades de 

capitalização, sociedades seguradoras e 

resseguradores locais. 

292/13 Altera o inciso III do §3º do artigo 9º da 

Resolução CNSP 226/10. 

284/13 Dispõe sobre os critérios de 

estabelecimento do capital de risco 

baseado no risco de subscrição das 

sociedades de capitalização. 

283/13 Dispõe sobre os critérios de 

estabelecimento do capital de risco 

baseado no risco operacional das 

sociedades seguradoras, EAPC, sociedades 

de capitalização e resseguradores locais. 

281/13 Institui regras para a constituição das 

provisões técnicas das sociedades 

seguradoras, EAPC, sociedades de 

capitalização e resseguradores locais. 

280/13 Dispõe sobre os critérios de 

estabelecimento do capital de risco de 

subscrição das operações de seguro e 

previdência complementar realizadas pelas 

sociedades seguradoras e EAPC. 

277/13 Altera o art. 13 da Resolução CNSP 226/10. 

276/13 Dispõe sobre as regras e procedimentos 

para o cálculo dos limites de retenção das 

sociedades seguradoras e resseguradores 

locais. 

271/12 Referenda a Resolução CNSP 265/12. 

265/12 Altera o inciso VI do art. 9º da Resolução 

CNSP 226/10. 

Art. 10 

da 

241/11 

Dispõe sobre transferências de riscos, em 

operações de resseguro e de retrocessão, 

com pessoas não abrangidas pelos incisos I 

e II do art. 9º da Lei Complementar 126/07, 

e sobre os critérios para comprovação da 

insuficiência de oferta de capacidade do 

mercado ressegurador. 

228/10 Dispõe sobre os critérios de 

estabelecimento do capital adicional 

baseado no risco de crédito das sociedades 

seguradoras, EAPC, sociedades de 

capitalização e resseguradores locais. 

226/10 Dispõe sobre os critérios de 

estabelecimento do capital adicional 

baseado no risco de crédito das sociedades 

seguradoras, entidades abertas de 

previdência complementar, sociedades de 

capitalização e resseguradores locais. 

190/08 Referenda a Resolução CNSP 188/08. 

188/08 Dispõe sobre o capital adicional baseado 

nos riscos de subscrição dos 

resseguradores locais e dá outras 

providências. 

187/08 Dispõe sobre os critérios para a realização 

de investimentos dos recursos exigidos no 

País para a garantia das obrigações do 

ressegurador admitido e dá outras 

providências. 

86/02 Dispõe sobre as Normas Contábeis a 

serem observadas pelas sociedades 

seguradoras, resseguradoras, de 

capitalização e EAPC, e dá outras 

providências. 

 

Vigência: 16.08.2015 

Revogação: vide tabela acima 

 

 

Circular 517, de 30.07.2015 - Consolidação de 

normas 

Em continuação do trababalho de consolidação 

de normas, a SUSEP emitiu a Circular 517/15, 

consolidando 19 circulares que aborda e promove 

alterações em assuntos relacionados a provisões 

técnicas; teste de adequação de passivos; ativos 

redutores; capital de risco de subscrição, crédito, 

operacional e mercado; constituição de banco de 

dados de perdas operacionais; plano de 

regularização de solvência; registro, custódia e 

movimentação de ativos, títulos e valores 

mobiliários garantidores das provisões técnicas; 

Formulário de Informações Periódicas - 

FIP/SUSEP; Normas Contábeis e auditoria 

contábil independente das seguradoras, 

entidades abertas de previdência complementar, 

sociedades de capitalização e resseguradores; 

exame de certificação e educação profissional 

continuada do auditor contábil independente e 

sobre os Pronunciamentos Técnicos elaborados 

pelo Instituto Brasileiro de Atuária - IBA.  

 

Os diversos assuntos tratados na norma estão 

estruturados da seguinte forma: 

 

Aspectos quantitativos 

 Provisões técnicas; 

 Teste de Adequação de Passivos (TAP); 

 Ativos redutores da necessidade de 

cobertura das provisões técnicas; 

 Capitais de riscos; e 

 Plano de Regularização de Solvência. 



Aspectos qualitativos 

 Registro, custódia e movimentação de 

ativos, títulos e valores mobiliários 

garantidores das provisões técnicas. 

 

Regras de transparência e divulgação 

 Formulário de Informações Periódicas – 

FIP/SUSEP; 

 Normas contábeis;  

 Auditoria contábil independente; 

 Pronunciamentos técnicos elaborados pelo 

IBA. 

 

Com a publicação da referida Circular, os 

seguintes normativos foram revogados: 

 

511/15 Dispõe sobre instruções complementares 

para o plano de regularização de solvência. 

509/15 Dispõe sobre o registro, o depósito 

centralizado, a custódia e a movimentação 

de ativos, títulos e valores mobiliários 

garantidores das provisões técnicas e 

fundos das sociedades seguradoras, 

entidades abertas de previdência 

complementar, sociedades de capitalização 

e resseguradores locais, bem como o 

acesso, pela Susep, a essas informações. 

508/15 Dispõe sobre alterações das Normas 

Contábeis a serem observadas pelas 

sociedades seguradoras, sociedades de 

capitalização entidades abertas de 

previdência complementar e 

resseguradores locais, instituídas pela 

Resolução CNSP 86/02. 

507/14 Adota o Pronunciamento Técnico "CPA- 

002 - Auditoria Atuarial Independente" 

elaborado pelo Instituto Brasileiro de 

Atuária - IBA. 

Art. 2º 

e 3º da 

503/14 

Alterar o parágrafo único do art. 11 da 

Circular Susep 457/12 e Revogar o § 5º do 

art. 4º da Circular Susep nº 452/12 

501/14 Dispõe sobre as instruções 

complementares necessárias ao cálculo do 

capital de risco das sociedades 

seguradoras, das entidades abertas de 

previdência complementar, das sociedades 

de capitalização e dos resseguradores 

locais. 

498/14 Adota de forma parcial o Pronunciamento 

Técnico "CPA-001 - Princípios Atuariais" 

elaborado pelo Instituto Brasileiro de 

Atuária - IBA. 

492/14 Dispõe sobre os critérios para a 

constituição de banco de dados de perdas 

operacionais pelas sociedades 

seguradoras, entidades abertas de 

previdência complementar, sociedades de 

capitalização e resseguradores locais, para 

fins de estudos de aprimoramento do 

modelo regulatório de capital de risco 

baseado no risco operacional. 

486/14 Dispõe sobre instruções complementares 

necessárias à execução das regras de 

cálculo do capital de risco baseado nos 

riscos de subscrição dos resseguradores 

locais. 

485/14 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. 

484/14 Dispõe sobre a exigência de exame de 

certificação do auditor independente e 

sobre a educação profissional continuada 

do auditor independente. 

474/13 Dispõe sobre os procedimentos para o 

registro contábil dos prêmios de resseguro 

das sociedades seguradoras, entidades 

abertas de previdência complementar e 

resseguradores locais. 

469/13 Altera os parágrafos 1º e 2º do art. 12 e 

revoga o parágrafo 2º do art. 20 da Circular 

SUSEP 462/13. 

462/13 Dispõe sobre a forma de cálculo e os 

procedimentos para a constituição das 

provisões técnicas das sociedades 

seguradoras, entidades abertas de 

previdência complementar, sociedades de 

capitalização e resseguradores locais. 

461/13 Dispõe sobre as parcelas dos depósitos 

judiciais e os custos de aquisição diferidos 

que podem ser deduzidos da necessidade 

de cobertura das provisões técnicas por 

ativos garantidores. 

457/12 Institui o Teste de Adequação de Passivos 

para fins de elaboração das demonstrações 

financeiras e define regras e 
procedimentos para sua realização, a serem 

observados pelas sociedades seguradoras, 

entidades abertas de previdência 
complementar e resseguradores locais. 

452/12 Dispõe sobre os ativos de resseguro 

redutores, os ativos de retrocessão 

redutores e os direitos creditórios, os quais 

podem ser deduzidos da necessidade de 

cobertura das provisões técnicas por ativos 

garantidores. 

364/08 Dispõe sobre o Formulario de Informacoes 

Periodicas - FIP/SUSEP, aplicavel aos 

mercados de resseguros, seguros, 

previdencia complementar aberta e 

capitalização. 

280/04 Dispõe sobre os critérios de 

estabelecimento do capital de risco de 

subscrição das operações de seguro e 

previdência complementar realizadas pelas 

sociedades seguradoras e entidades 

abertas de previdência complementar. 

 

Vigência: 11.08.2015 

Revogação: vide tabela acima 

 

Consideração: em virtude dos normativos 

321/2015 e 517/2015 abordarem diversos 

assuntos de relevância extraordinária e da 

impossibilidade de reprodução daquilo que pode 

vir a ser mais importante, sugerimos a leitura 

detalhada das referidas normas. 

 

 

 

 

 



Resseguro 

 

Resolução CNSP 322, de 20.07.2015 – 

Condições para contratação 
1
 

Altera os artigos 14 e 15 da Resolução 168/07, 

que dispõe sobre atividade de resseguro, 

retrocessão e sua intermediação. As alterações 

se referem basicamente aos limites máximos de 

transferência do prêmio correspondente à cada 

cobertura contratada e percentuais de cessão de 

resseguro para resseguradores locais. 

 

Art. 14. A cedente pode efetuar a colocação 

dos seus excedentes em resseguradores de 

sua livre escolha, observadas as exigências 

legais e regulamentares. 

(...) 

 

§ 4.º Para empresas ligadas ou pertencentes 

ao mesmo conglomerado financeiro 

sediadas no exterior, desde que sejam 

resseguradores admitidos ou eventuais, 

aplicam-se, observado os limites 

estabelecidos pelo Decreto n.º 6.499/08, os 

seguintes limites máximos de transferência 

do prêmio correspondente à cada cobertura 

contratada: 

I – 20%, até 31 de dezembro de 2016; 

II– 30%, a partir de 1.º de janeiro 2017; 

III – 45%, a partir de 1.º de janeiro de 2018; 

IV – 60%, a partir de 1.º de janeiro de 2019; 

V – 75%, a partir de 1.º de janeiro de 2020; 

 

Art. 15. A sociedade seguradora ofertará 

preferencialmente a resseguradores locais, 

ao menos, 40% de sua cessão de resseguro 

em cada contrato automático ou facultativo. 

 

Parágrafo Único. Para fins do percentual 

estabelecido no caput deste artigo, a 

seguradora deverá contratar 

obrigatoriamente, no mínimo, os seguintes 

percentuais de cessão de resseguro para 

resseguradores locais a cada contrato 

automático ou facultativo: 

I – 40%, até 31 de dezembro de 2016; 

II – 30%, a partir de 1.º de janeiro de 2017; 

III – 25%, a partir de 1.º de janeiro de 2018; 

IV – 20%, a partir de 1.º de janeiro de 2019; 

V – 15%, a partir de 1.º de janeiro de 2020. 

 

Além das alterações, a Resolução também 

instituiu, no termos do art. 8º da Resolução CNSP 

111/04, Regimento Interno do Conselho, 

Comissão Consultiva com a finalidade de propor 

medidas voltadas a corrigir eventuais assimetrias 

                                                           
1 A Resolução CNSP 325/15 referendou esta norma com 

alterações 

entre a regulação brasileira de resseguros e as 

melhores práticas globais. 

 

Vigência: 21.07.2015 

Revogação: Resolução CNSP 232/11 

 

 

Resolução CNSP 324 de 30.07.2015 – Ramo de 

riscos nucleares 

Altera o prazo de adequação no caso específico 

do ramo de riscos nucleares às disposições da 

Resolução CNSP 165/07: 

 

 

Vigência: 03.08.2015 

Revogação: art. 1º da Resolução CNSP 206/09 

 

 

Seguros de pessoas 

 

Circular SUSEP 516, de 03.07.2015 

Altera a Circular SUSEP 302/05, que dispõe sobre 

as regras complementares de funcionamento e 

os critérios para operação das coberturas de risco 

oferecidos em plano de seguro de pessoas. 

 

A norma atual alterou as disposições dos 

capítulos VI – Dos Beneficiários e XII – Dos 

Elementos Mínimos Obrigatórios na Nota 

Técnica Atuarial. 

 

Capítulo VI – Dos Beneficiários 

 

Art. 37. (...) 

 

§ 1.º Nos seguros prestamistas, cujo objetivo 

é garantir a quitação ou amortização de 

dívida contraída ou atender a compromisso 

assumido, o primeiro beneficiário é o credor, 

devendo a diferença entre o saldo da dívida 

ou o compromisso assumido e o capital 

segurado, quando for o caso, ser paga ao 

segundo beneficiário. 

 

§ 2.º Para fins desta Circular, entende-se 

credor como sendo a pessoa jurídica a quem 

o segurado paga prestações periódicas em 

decorrência da dívida contraída ou do 

compromisso assumido. 

 

Capítulo XII – Dos Elementos Mínimos 

Obrigatórios na Nota Técnica Atuarial 

 

Art. 93. (...) 

 

§ 2.º Excepcionalmente, nos produtos 

individuais comercializados através de 

Prazo anterior: 

31.12.2014 

Prazo atual: 

31.12.2017 



representante, os carregamentos utilizados 

podem ser definidos em limites mínimos e 

máximos, na nota técnica atuarial. 

 

§ 3.º No caso descrito no parágrafo segundo, 

o carregamento aplicado deverá estar 

claramente definido no contrato de seguro 

firmado entre o representante e a 

seguradora, e deverá ser único para um 

mesmo representante. 

 

Vigência: 14.07.2015 

Revogação: não há 

 

 

Tábuas biométricas 

 

Circular SUSEP 515, de 03.07.2015 – Critérios 

de elaboração e atualização 

Aprova os critérios de elaboração e atualização 

das tábuas biométricas BR-EMSsb-V.2015-m, 

BR-EMSmt-V.2015-m, BR-EMSsb-V.2015-f e BR-

EMSmt-V.2015-f, constantes do anexo da 

Circular, desenvolvidas a partir da experiência do 

mercado segurador brasileiro. 

 

As tábuas biométricas e sua posteriores versões 

serão divulgadas na página da internet da SUSEP, 

com vigência de 01/07/2015 a 30/06/2020. 

 

Os procedimentos operacionais necessários para 

a utilização serão estabelecidos em 

regulamentação específica. 

 

Vigência: 15.07.2015 

Revogação: não há 

 

 

Capitalização 

 

Carta-Circular SUSEP/DIRAT/CGPRO/Nº 

05/2015 de 01.07.2015 – Envio de 

documentação 

Com a alteração da Circular 460/12, ficou 

estabelecido às sociedades de capitalização a 

obrigatoriedade do envio mensal dos registros e 

documentos que demonstrem os repasses às 

entidades cessionárias e a efetiva utilização 

desses recursos, oriundos da cessão de direitos 

de títulos de capitalização da modalidade popular, 

em suas finalidade estatutárias. 

 

Nesse sentido, a SUSEP implementará sistema 

compatível com o volume de informações 

requeridas pelo normativo, que permitia a sua 

recepção por meio eletrônico e a análise 

tempestiva pela Autarquia. 

 

Até que seja implementado tal sistema, as 

sociedades de capitalização deverão encaminhar 

à Coordenação Geral de Produtos – CGPRO, até 

o dia 10 de cada mês, obrigatoriamente, 

declaração, conforme modelo anexo à essa 

Carta-Circular, contendo as seguintes 

informações: 

 os valores repassados para cada cessionária, 

individualmente, com o mês de referência e 

período de realização dos sorteios tendo em 

vista o prazo de carência de 60 dias; 

 os valores efetivamente utilizados nas 

atividades finalísticas de cada cessionária. 

 

As declarações deverão ser individualizadas, ou 

seja, a cada cessionária corresponderá uma única 

declaração. 

 

Vigência: 01.07.2015 

Revogação: não há 

 

 

Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos 

– RCF-V 

 

Carta-Circular SUSEP/DIRAT/CGPRO/Nº 

06/2015 de 08.07.2015 – Comercialização nos 

planos de seguro de automóvel - casco 

Tendo em vista os questionamentos levantados 

através do Ofício DIREX 017/2015 da Cnseg com 

relação à comercialização da cobertura de 

Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – 

RCF-V nos planos de seguro de Automóvel – 

Casco (0531), a SUSEP informa que: 

 poderá ser utilizado o Plano de Seguro 

Composto de Automóvel – Casco para 

contratação exclusiva de RCF-V até que sejam 

reavaliados os impactos dessa medida; 

 não poderá ser utilizado o Plano de Seguro 

Composto de Automóvel – Casco para 

contratação exclusiva de cobertura de APP; 

 não poderá ser utilizado o Plano de Seguro 

Composto de Automóvel – Casco para 

contratação exclusiva das coberturas de RCF-

V com APP conjugado, sendo assim, caso a 

seguradora tenha interesse de ofertar apenas 

as coberturas de RCF-V com APP conjugado, 

deverá possuir produto de seguro específico 

do ramo RCF-V (0553). 

 

Vigência: 08.07.2015 

Revogação: não há 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Outros normativos 

 

SUSEP 

 

Circular 518, de 20.08.2015 - Revoga as 

seguintes Circulares SUSEP: 

 

01/68 Aprova as Condições Gerais do 

Seguro de Crédito Interno - Apólice 

Global. 

02/68 Aprova as Condições Especiais do 

Seguro de Crédito Interno para 

Cobertura das Operações de 

Companhia de Crédito e 

Financiamento com Garantia Real. 

25/68 Excepcionaliza o Seguro de Crédito 

Interno do disposto nos arts. 6º e 7º 

da Por. DNSPC nº 23/66, que 

regulamentou a cobrança de 

prêmios de seguro. 

13/69 Aprova Condições Particulares de 

Seguro de Crédito Interno. 

20/70 Aprova Condição particular aplicável 

as Condições Especiais do Seguro 

de Crédito Interno dos Agentes 

Financeiros da FINAME. 

25/70 Aprova Condições Especiais do 

Seguro de Quebra de Garantia para 

Cobertura de Coobrigação em 

Operações de Importação 

Financiadas. 

29/70 Aprova as Condições Especiais e 

Particulares relativas ao Seguro das 

Companhias de Crédito, 

Financiamento e Investimento. 

47/70 Altera as Condições Especiais do 

Seguro de Quebra de Garantia para 

Vendas a Prazo e Vendas a Vista 

com financiamento de terceiros, 

relativos a implementos agrícolas. 

55/70 Aprova as Condições Especiais do 

Seguro de Garantia para Cobertura 

das Operações de Empréstimos 

Garantidos por Descontos em Folha 

de Pagamento. 

33/71 Prorroga início de vigencia do 

reajuste dos premios minimos do 

Seguro Facultativo de 

Responsabilidade Civil dos 

Proprietários de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres, 

para 01 de novembro de 1971. 

36/71 Aprova Condições e Taxas aplicáveis 

aos Seguros de Riscos Comerciais 

de Crédito a Exportação. 

41/72 Altera a Proposta e a Ficha Cadastral 

de Seguro de Crédito Interno. 

03/75 Estabelece instruções adicionais 

sobre o Seguro Individual de 

Acidentes Pessoais, através de 

Bilhete de Seguro. 

29/76 Aprova Condições Especiais para o 

Seguro de Crédito a Exportação - 

Cobertura de Financiamento a 

Produção, na forma constante da 

divulgacao feita atraves da Cir.PRESI 

nº 21/76. 

30/76 Aprova Condições Especiais do 

Seguro de Garantia para Cobertura 

das Operações de Empréstimos 

Hipotecários. 

34/76 Aprova Condições Especiais do 

Seguro de Crédito Interno para 

Cobertura de Operacoes de 

Arrendamento Mercantil ("leasing"). 

55/76 Estabelece critério para a aceitação 

de seguros, no Ramo Vida, de 

candidatos que apresentem 

deficiência visual. 

56/76 Altera cláusula das Condições de 

Seguro e Disposições Tarifárias do 

Ramo Automóveis, de que trata a 

Circ. SUSEP nº 23/74. 

31/77 Aprova Condições Gerais, Especiais 

e Particulares do Seguro de Crédito 

a Exportação. 

32/77 Aprova Condições Especiais e 

Particulares para bancos 

refinanciadores - Seguro de Crédito 

a Exportação. 

23/78 Aprova Condições Especiais e 

Disposições Tarifárias para o Seguro 

Compreensivo de Imoveis Diversos 

Residenciais ou Comerciais. 

03/79 Altera a Circ. SUSEP nº 02/67, que 

dispoe sobre registro de corretores. 

73/79 Aprova Condições Gerais e 

Particulares e Critérios de 

Classificação e Taxação de Riscos, 

do Seguro de Crédito Interno, para 

as modalidades Riscos Comeciais e 

Quebra de Garantia. 

53/80 Altera as Cláusulas das Condições 

Gerais do Seguro Crédito Interno - 

Riscos Comerciais e Quebra de 

Garantia. 

08/83 Estende a cobertura de Seguro 

Obrigatório de Responsabilidade 

Civil do Transportador Rodoviário-

Carga a percursos fluviais no Norte 

do país. 

13/83 Aprova Condições Gerais e 

Disposições Tarifárias para o Seguro 

de Responsabilidades Civil do 

Transportador Aéreo - Carga (RCTA-

C). 

13/84 Altera subitens das Disposições 

Tarifárias Específicas do Seguro 

Responsabilidade Civil Guarda de 

Veículos de Terceiros. 



19/84 Possibilita que a cobertura do 

Seguro Obrigatório de 

Responsabilidade Civil do 

Transportador Rodoviário - Carga 

seja extensiva ao valor dos 

"impostos suspensos", no caso de 

transportes de mercadorias que 

gozem de benefícios fiscais. 

29/84 Altera item relativo ao Seguro 

Responsabilidade Civil do 

Transportador Rodoviario-Carga 

(RCTR-C). 

28/86 Altera item das Condições Gerais do 

Seguro de Responsabilidade Civil do 

Transportador Aéreo-Carga (RCTA-

C). 

09/89 Dispoe sobre a possibilidade de 

inclusão de cláusula especial de 

averbações simplificadas no Seguro 

Facultativo de Responsabilidade Civil 

do Transportador Rodoviário por 

Desaparecimento de Carga (RCTR-

DC), nas apólices de segurados que 

apresentem comprovadamente 

grande numero de embarques, 

condicionada a análise do IRB. 

21/89 Aprova as Condições Especiais do 

Seguro de Quebra de Garantia para 

Consórcios. 

09/92 Altera as normas para o Seguro de 

Acidentes Pessoais. 

19/92 Altera normas para o Seguro de 

Acidentes Pessoais. 

110/99 Altera o Art. 6º da Circular SUSEP 

105/99, e da outras providencias. 

160/01 Dispõ sobre a criação de código de 

ramos para as modalidades de 

seguros: pecuário, aquícola e de 

benfeitorias e produtos 

agropecuários. 

221/02 Dispoe sobre a instituição de conta 

corrente bancária centralizadora para 

arrecadação de prêmio DPVAT, 

categorias 3 e 4. 

267/04 Estabelece as regras de 

funcionamento e os critérios para 

operações do seguro de vida em 
grupo popular e disponibiliza, no site 

da SUSEP, suas condições gerais 

padronizadas e respectivos 

parametros. 

268/04 Disponibiliza no site da SUSEP as 

novas condições contratuais do 

plano padronizado do seguro de 

florestas e da outras providências. 

332/06 Alterar os valores de prêmio 

tarifário, por classe, do Seguro 

Obrigátorio de Danos Pessoais 

Causados por Embarcações ou por 

sua Carga - Seguro DPEM. 

350/07 Dispõe sobre os procedimentos 

necessários para o cumprimento do 

disposto nos incisos I e II e 

parágrafo único do art. 7° da 

Resolução CNSP n° 164/07. 

481/13 Autoriza emissão de apólices de 

Seguro de Responsabilidade Civil 

Geral. 

 

Resolução CNSP 327, de 30.07.2015 – Dispõe 

sobre o regimento interno da SUSEP. 

 

Resolução CNSP 326, de 30.07.2015 – 

Referenda a Resolução CNSP 323/15, que tornou 

sem efeito a Resolução 322/15. 

 

Resolução CNSP 325, de 30.07.2015 – 

Referenda, com alterações, a Resolução CNSP 

322/15, que altera os artigos 14 e 15 da 

Resolução 168/07, que dispõe sobre atividade de 

resseguro, retrocessão e sua intermediação. O 

texto disponível nesta publicação considerou a 

versão já com as alterações. 

 

Resolução CNSP 323, de 23.07.2015 – Tornou 

sem efeito a Resolução 322/15 publicada no dia 

22.07.2015. 

 

ANS 

 

Resolução Normativa – RN 383, de 10.07.2015 

– 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. 

 

Resolução Normativa – RN 382, de 29.06.2015 

Altera a RN 44/03, que dispõe sobre a proibição 

da exigência de caução por parte dos prestadores 

de serviços contratados, credenciados, 

cooperados ou referenciados das operadoras de 

planos de assistência à saúde.
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