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Anterior – Res. 118/04 Atual –  Res. 312/14

Conglomerado financeiro: 
conjunto de instituições 
financeiras, sociedades 
seguradoras, de capitalização e 
entidades abertas de previdência 
complementar, vinculadas 
diretamente ou não, por 
participação acionária ou por 
controle operacional efetivo, 
caracterizado pela administração 
ou gerência comum, ou pela 
atuação no mercado sob a mesma 
marca ou nome comercial; e

Conglomerado financeiro: 
qualquer grupo de empresas, 
incluindo holdings financeiras, 
sujeitas a um controle comum 
ou influência dominante que 
conduzam atividades financeiras 
em pelo menos dois dos 
seguintes setores: bancário, 
segurador ou de títulos e valores 
mobiliários;

SUSEP
Auditoria independente
Resolução CNSP 312, de 16.06.2014 – Serviços de 
auditoria independente e criação de Comitê de Auditoria

Esta Resolução dispõe sobre a prestação de serviços de 
auditoria independente para as sociedades seguradoras, 
sociedades de capitalização, entidades abertas de 
previdência complementar e resseguradores locais, bem 
como sobre a criação do Comitê de Auditoria. 

As principais alterações em relação aos dispositivos das 
Resoluções 118/04 e 193/08 estão descritas a seguir.

Definições



Grupo segurador: qualquer grupo de empresas sujeito a um 
controle comum ou influência dominante, que conduza negócios 
e/ou atividades relacionadas a seguro, resseguro, previdência 
complementar aberta ou capitalização.

Auditor independente: pessoa física ou jurídica, devidamente 
qualificado e registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
para a prestação de serviços de auditoria independente.

Membro responsável pela auditoria independente: responsável 
técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante 
com função de gerência que seja membro da equipe responsável 
pelos trabalhos de auditoria independente.

Anterior – Res. 118/04 Atual –  Res. 312/14

Instituição líder 
do conglomerado: 
instituição de comando do 
conglomerado financeiro.

Instituição líder do 
conglomerado financeiro ou 
do grupo segurador: aquela 
que detém o controle do 
conglomerado financeiro ou do 
grupo segurador;

Sociedades equiparadas 
à coligada:
a) sociedades quando uma 
participa indiretamente com 10% 
(dez por cento) ou mais do capital 
votante da outra, sem controlá-la
b) sociedades quando uma 
participa diretamente com 10% 
(dez por cento) ou mais do capital 
votante da outra, sem controlá-la 
independentemente do percentual 
da participação no capital total

Equiparadas a sociedades 
coligadas: sociedades em 
que uma participa, direta ou 
indiretamente, com 10% (dez por 
cento) ou mais do capital votante 
da outra, sem controlá-la;

Sociedades controladas:
a) sociedades nas quais 
a investidora, direta ou 
indiretamente, seja titular 
dos direitos de sócio que 
lhe assegurem, de modo 
permanente, a preponderância 
nas deliberações sociais e o 
poder de eleger ou destituir a 
maioria dos administradores;

b) filial, agência, sucursal, 
dependência ou escritório de 
representação no exterior, sempre 
que os respectivos ativos e 
passivos não estejam incluídos na 
contabilidade da investidora, por 
força de normatização específica;
c) sociedade na qual os direitos 
permanentes de sócio, previstos 
na alínea “a” deste inciso 
estejam sob controle comum 
ou sejam exercidos mediante a 
existência de acordo de votos, 
independentemente do seu 
percentual de participação 
no capital votante;
d) subsidiária integral tendo a 
investidora como única acionista

Sociedades controladas: 
aquelas nas quais a investidora, 
direta ou indiretamente, seja 
titular dos direitos de sócio 
que lhe assegurem, de modo 
permanente, a preponderância nas 
deliberações sociais e o poder de 
eleger ou destituir a maioria dos 
administradores;

Equiparadas a sociedades 
controladas:
a) a filial, agência, sucursal, 
dependência ou escritório de 
representação no exterior, sempre 
que os respectivos ativos e 
passivos não estejam incluídos na 
contabilidade da investidora, por 
força de normatização específica;
b) a sociedade na qual os direitos 
permanentes de sócio, previstos 
no inciso
c) a subsidiária integral, tendo a 
investidora como única acionista.

As definições passam a contemplar:

Substituição periódica do auditor independente

As sociedades supervisionadas devem promover a 
substituição do auditor independente e dos membros 
responsáveis pela auditoria independente a cada 5 
exercícios completos, após emitidos os Relatórios dos 
Auditores Independentes referentes às demonstrações 
Financeiras encerradas na data-base de 31 de dezembro, 
podendo retornar após decorridos 3 anos de sua 
substituição. A contagem do prazo para este fim inicia-se 
no exercício social de 2015.

Comitê de Auditoria

•	Constituição  
 
As sociedades não enquadradas nas condições previstas 
na Resolução para a constituição de Comitê de Auditoria, 
mas que optem pela sua constituição, devem cumprir o 
disposto nesta Resolução.

Nos casos em que a instituição líder do conglomerado 
financeiro ou grupo segurador não for uma sociedade 
supervisionada, o exercício da opção de constituição de 
Comitê de Auditoria único fica sujeito à obediência aos 
requisitos contidos na Resolução.  Adotada a opção, o 
relatório resumido elaborado pelo Comitê de Auditoria da 
instituição líder, para atendimento ao requerido no § 2o do 
art. 17 da Resolução, deverá mencionar especificamente a 
sociedade supervisionada e os assuntos relevantes a ela 
relacionados, independentemente de serem relevantes 
para a instituição líder do conglomerado financeiro ou 
grupo segurador.

•	 Integrantes 

Pelo menos um dos integrantes do Comitê de Auditoria 
deve possuir conhecimentos nas áreas de contabilidade 
e auditoria dos mercados em que a sociedade 
supervisionada opera.  

Os conhecimentos de que trata o parágrafo anterior devem 
ser comprovados por meio dos seguintes requisitos: 

I - formação educacional compatível com os 
conhecimentos necessários de contabilidade societária;
II – conhecimento dos princípios contábeis geralmente 
aceitos e habilidade para avaliar a aplicação desses 
princípios em relação às principais estimativas contábeis;
III – experiência em preparar, auditar, analisar ou 
avaliar demonstrações financeiras que possuam nível 
de abrangência e complexidade comparáveis aos da 
companhia; e
IV – conhecimento de controles internos.



Documentos da auditoria independente

As sociedades supervisionadas devem solicitar ao auditor 
independente que produza os seguintes documentos: 

I - Relatório do Auditor Independente sobre as 
Demonstrações Financeiras; 

II - Relatório circunstanciado sobre: 
a) a adequação dos procedimentos contábeis e das 
práticas de divulgação de informações nas demonstrações 
financeiras; 
b) a adequação dos controles internos aos riscos suportados 
pela sociedade supervisionada, relatando as deficiências 
identificadas no curso dos trabalhos de auditoria, bem como, 
quando for o caso, recomendações destinadas a sanar essas 
deficiências; e 

III – outros documentos que venham a ser solicitados pela 
SUSEP. 

Os relatórios requeridos no item II acima devem conter os 
comentários e o plano de ação da sociedade supervisionada 
para solucionar as inadequações apontadas, bem como os 
prazos para o cumprimento das ações propostas.

Os Questionários Trimestrais, contidos no Formulário de 
Informações Periódicas da SUSEP, devem ser avaliados pelo 
auditor independente. O relatório do auditor independente 
deve descrever os procedimentos previamente acordados e 
as conclusões alcançadas em relação a cada questão. 
 
O prazo para a remessa dos relatórios de auditoria dos 
Questionários Trimestrais para os resseguradores locais é até 
o dia 30 do mês subsequente àqueles estabelecidos para as 
demais sociedades supervisionadas SUSEP.

Disposições gerais

O diretor responsável pela contabilidade, o auditor 
independente e o Comitê de Auditoria, quando existente, 
devem, individualmente ou em conjunto, no prazo de 
10 (dez) dias úteis contados da comprovação do fato, 
comunicar formalmente à SUSEP a existência de situações 
relacionadas a descumprimento de normas, erros ou 
fraudes, previstos na Resolução.

Nos contratos celebrados entre as sociedades 
supervisionadas e os respectivos auditores independentes, 
devem constar cláusulas específicas autorizando o acesso 
da Susep, a qualquer tempo, aos papéis de trabalho do 
auditor independente e a quaisquer documentos que tenham 
servido de base ou evidência para emissão dos relatórios 
especificados nesta Resolução, mediante solicitação formal.

Fica facultado à SUSEP o direito de, a qualquer tempo, 
determinar a substituição do auditor independente designado 
pela sociedade supervisionada.

Vigência: 01.01.2015
Revogação: Resoluções CNSP 118/01 e 193/08.

Resolução CNSP 311, de 16.06.2014 – Serviços de 
auditoria atuarial independente 

Dispõe sobre a prestação de serviços de auditoria atuarial 
independente para as sociedades seguradoras, entidades 
abertas de previdência complementar, sociedades de 
capitalização e resseguradores locais. 

As principais alterações em relação aos dispositivos da 
Resolução 135/05 estão descritas a seguir.

Objeto

Anteriormente a norma relacionada fazia referência a 
prestação de serviços de avaliação atuarial, a auditoria atuarial 
e demais resultados de serviços atuariais encaminhados 
à SUSEP e, o novo normativo faz referência somente à 
prestação de serviços de auditoria atuarial independente.

Definições

Passa a contemplar as seguintes definições:

Atuário independente: pessoa física ou jurídica responsável pela 
elaboração da auditoria atuarial independente.
 
Membro responsável pela auditoria atuarial independente: 
responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro 
integrante com função de gerência que seja membro da equipe 
responsável pelos trabalhos de auditoria atuarial independente. 

Irregularidade de natureza grave: irregularidade que resulte em 
incorreção relevante no cálculo das provisões técnicas ou nas 
informações atuariais apresentadas à SUSEP. 
 
Teste de consistência: a comparação entre valores constituídos e 
efetivamente observados, para fins de avaliação da suficiência de 
montantes estimados em datas-bases anteriores; e 
 
Recálculo atuarial: recálculo dos valores estimados ou 
determinados em datas-bases anteriores, considerando bases 
de dados atualizadas ou metodologias e premissas distintas das 
utilizadas originalmente. 

Substituição periódica do atuário independente

As sociedades supervisionadas devem, a cada 5 (cinco) 
exercícios sociais completos, promover a substituição do atuário 
independente e dos membros responsáveis pela auditoria 
atuarial independente. 

As sociedades supervisionadas devem comunicar à SUSEP, 
no prazo de 15 (quinze) dias, as razões para a substituição do 
atuário independente ou dos membros responsáveis pela 
auditoria atuarial independente antes do prazo estabelecido de 
5 exercícios sociais completos, de forma justificada e com a 
ciência do atuário independente das justificativas apresentadas. 

Se o atuário independente discordar das justificativas 
expostas pela sociedade supervisionada para a sua 
substituição, deverá encaminhar à SUSEP as razões de sua 
discordância, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 
de ciência das mesmas. 



Relatório da auditoria atuarial 
independente

•	ser	entregue	à	SUSEP	até	30	
de abril, em conjunto com o 
relatório do atuário responsável 
técnico.

A data-base para a elaboração 
do relatório da auditoria atuarial 
independente corresponde ao dia 
31 de dezembro do ano anterior 
ao da entrega à SUSEP.

Parecer atuarial

O parecer atuarial deve conter: 
 
I – manifestação sobre a 
qualidade dos dados que 
serviram de base para 
elaboração da auditoria atuarial 
independente, bem como sobre 
a correspondência desses dados 
com os encaminhados à Susep;  
 
II – avaliação conclusiva a 
respeito da adequação das 
provisões técnicas e dos ativos 
de resseguro ou retrocessão; 

III – demais situações relevantes 
verificadas nas análises e estudos 
realizados; e 
 
IV – assinatura do responsável 
técnico pela elaboração da 
auditoria atuarial independente, 
com indicação de seu respectivo 
número de registro MIBA, o 
CNPJ e o CIBA da empresa 
responsável pela elaboração da 
auditoria atuarial independente, 
conforme o caso.  

Deve ser publicado em conjunto 
com as demonstrações 
financeiras anuais.

Para o seguro DPVAT, a contratação da auditoria atuarial 
independente é de exclusiva responsabilidade da sociedade 
seguradora administradora dos consórcios. 

O relatório de auditoria atuarial independente referente à 
sociedade seguradora responsável pela administração dos 
consórcios do seguro DPVAT deve, ainda, ser disponibilizado 
para todas as sociedades participantes até 30 de abril. 

Relatório do atuário responsável técnico

O atuário responsável técnico deve elaborar relatório contendo 
manifestação sobre os documentos produzidos pela auditoria 
atuarial independente.

Na hipótese do atuário independente verificar insuficiência 
das provisões técnicas ou inadequação dos valores oferecidos 
como redutores da necessidade de cobertura das provisões 
técnicas e das demais estimativas relacionadas a cálculos 
atuariais, o atuário responsável técnico deverá apresentar as 
justificativas ou a nova metodologia de cálculo da mesma em 
conjunto com o seu recálculo atuarial.

Relatório da auditoria atuarial 
independente

O relatório da auditoria atuarial 
independente deve conter a 
análise conclusiva sobre: 

I – as provisões técnicas, os 
valores redutores da necessidade 
de cobertura das provisões 
técnicas, as bases de dados, 
os limites de retenção e as 
operações de resseguro, 
conforme disposto nos anexos I, 
II e III da Resolução; 
 
II – as carteiras ou planos 
deficitários; 
 
III – a conformidade dos dados, 
premissas e procedimentos 
utilizados no cálculo do capital 
mínimo requerido, definido pelas 
fórmulas padrão estabelecidas 
pela SUSEP; 

IV – a conformidade dos dados, 
premissas e procedimentos 
utilizados na aplicação das 
metodologias próprias aprovadas 
pela Susep e desenvolvidas para 
determinação da necessidade de 
capital, quando cabível; 
V – a solvência da sociedade 
supervisionada; 
 
VI – o impacto das ressalvas 
feitas pela auditoria interna ou 
auditoria independente anterior 
e das manifestações do atuário 
responsável técnico, que tenham 
relação com questões técnico-
atuariais ou com fatores que 
possam afetar a solvência da 
sociedade supervisionada; e 
 
VII – outros estudos que o atuário 
independente julgar necessários. 
 
E, ainda:

•	conter	descrição	clara	e	objetiva	
da metodologia utilizada para sua 
elaboração; 

•	ser	disponibilizado	à	sociedade	
supervisionada até 31 de março; 
e

Documentos da auditoria atuarial independente

As sociedades supervisionadas devem solicitar ao atuário 
independente que produza os seguintes documentos:  



As sociedades supervisionadas devem encaminhar à SUSEP, 
até o prazo de 30 de abril, o relatório, contendo a assinatura do 
atuário responsável técnico e do diretor técnico da sociedade 
supervisionada. 

Comunicação SUSEP

O diretor responsável técnico, o atuário responsável técnico e o 
atuário independente devem, individualmente ou em conjunto, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da comprovação do 
fato, comunicar formalmente à SUSEP a existência de:

I – irregularidades de natureza grave; 
II - fraudes perpetradas pela administração da sociedade 
supervisionada; 
III - fraudes relevantes perpetradas por funcionários da 
sociedade supervisionada ou por terceiros; e 
IV – evidências que demonstrem que a sociedade 
supervisionada esteja sob o risco de insolvência ou de 
descontinuidade, incluindo a inobservância de normas 
legais e regulamentares. 

Nos contratos celebrados entre as sociedades 
supervisionadas e os respectivos atuários independentes, 
devem constar cláusulas específicas autorizando o acesso 
da Susep, a qualquer tempo, aos papéis de trabalho do 
atuário independente e a quaisquer documentos que tenham 
servido de base ou evidência para emissão dos relatórios 
especificados nesta Resolução, mediante solicitação formal.

As sociedades supervisionadas não poderão manter ou 
contratar para exercício da função de atuário independente, 
responsável por irregularidade de natureza grave cometida 
no exercício das suas funções, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, conforme a gravidade da irregularidade cometida, e de 
acordo com as regulamentações específicas.  Em caso de 
reincidência, o prazo será dobrado. 

No caso de cometimento de irregularidade que não seja 
de natureza grave, o atuário será advertido; e, em caso de 
reincidência, a nova irregularidade deverá ser considerada de 
natureza grave. 
 
Na prestação de serviços atuariais para as sociedades 
supervisionadas, devem ser observados os pronunciamentos 
atuariais definidos pelo IBA e recepcionados pela Susep e as 
normas gerais de atuária, subsidiariamente às disposições 
legais e normas do CNSP e da referida Autarquia.

Fica facultado à SUSEP o direito de, a qualquer tempo, 
aprovar e/ou determinar a substituição do atuário 
independente designado pela sociedade supervisionada.

A SUSEP, caso entenda necessário e a qualquer tempo, poderá 
exigir que serviços atuariais adicionais, não previstos nesta 
Resolução, sejam realizados por atuário independente a ser 
contratado pela sociedade supervisionada.

Vigência: 01.01.2015
Revogação: Resolução CNSP 135/05

Anterior – Circular 440/12 Atual – Circular 490/14

Art. 4º O nome do plano deverá 
conter a palavra “microsseguro” 
e manter estreita relação com 
a(s) cobertura(s) oferecida(s), 
não induzindo o consumidor 
a erros de interpretação.

f) prestamista – consiste no 
pagamento de indenização 
ao estipulante em caso de 
ocorrência de evento coberto, 
conforme definido nas 
condições gerais ou, se for 
caso, nas condições especiais 
do plano de microsseguro, 
equivalente ao saldo da dívida 
ou do compromisso assumido 
pelo segurado junto ao 
estipulante, devendo a diferença 
entre o capital segurado e 
a indenização efetivamente 
paga ao estipulante, quando 
verificada, ser paga ao segundo 
beneficiário, indicado pelo 
segurado, ao próprio segurado 
ou a seus herdeiros legais;

g) educacional (...)

Art. 4º O nome do plano deverá 
manter estreita relação com a(s) 
cobertura(s) oferecida(s), não 
induzindo o consumidor a erros de 
interpretação. 

Parágrafo único. É obrigatória 
a inserção do código de 
contabilização do ramo de 
microsseguro do produto, logo 
após o número do processo 
SUSEP, nas condições contratuais 
e demais documentos utilizados 
na sua comercialização e 
divulgação.

 Art. 7º Os planos de 
microsseguro poderão ofertar 
as seguintes coberturas, 
isoladamente ou em conjunto, 
cujas definições deverão observar 
as seguintes redações:
f) prestamista – consiste no 
pagamento de indenização ao 
credor em caso de ocorrência de 
evento coberto, conforme definido 
nas condições gerais ou, se for 
caso, nas condições especiais 
do plano de microsseguro, 
equivalente ao saldo da dívida 
ou do compromisso assumido 
pelo segurado junto ao credor, 
devendo a diferença entre o 
capital segurado e a indenização 
efetivamente paga ao credor, 
quando verificada, ser paga ao 
segundo beneficiário, indicado 
pelo segurado, ao próprio 
segurado ou a seus herdeiros 
legais. 
1. 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.
2. os eventos cobertos a que 
se refere esta alínea limitam-se 
às coberturas previstas nesta 
Circular.

g) educacional (...)
2. os eventos cobertos a que 
se refere esta alínea limitam-se 
às coberturas previstas nesta 
Circular.

Microsseguro 
Circular SUSEP 490, de 27.06.2014 – Alteração nos 
parâmetros obrigatórios

Dispõe sobre alteração da Circular SUSEP 440/12, que 
estabelece parâmetros obrigatórios para planos de 
microsseguro, dispõe sobre as suas formas de contratação, 
inclusive com a utilização de meios remotos.

Parâmetros obrigatórios e coberturas



Passa a ser vedada a renovação do microsseguro na 
contratação realizada por meio de bilhete.

Os planos de microsseguros ofertados por representantes 
de seguros, em nome de sociedades seguradoras, somente 
poderão ser contratados mediante emissão de apólice 
individual ou de bilhete, observada a legislação específica, 
vedada a contratação por meio de apólice coletiva.

A utilização pelas sociedades seguradoras de meios 
remotos nas operações relacionadas a planos de 
microsseguro ou de planos de previdência equiparados a 
planos de microsseguro deverá obedecer o disposto na 
legislação específica.

Nas coberturas de morte ou invalidez por acidente, 
considera-se como data do evento, para efeito de 
determinação do capital segurado, a data do acidente.

Não caberá exigência de documentação comprobatória 
de residência para fins de pagamento de indenização/
benefício das coberturas de pessoas relacionadas no 
inciso I do art. 60.

A atualização de valores relativos a prêmios/contribuições 
e capital segurado/benefício observará a legislação 
específica vigente. 

A Nota Técnica Atuarial de Carteira de Início de Operação 
em Ramo (NTAC –IO) não deverá ser encaminhada nos 
casos de: 

I- Início de Operação nos Ramos de Microsseguros de 
Danos (1602), de Pessoas (1601) ou Previdência (1603) 
nos casos de Sociedades Seguradoras não Especializadas 
em Microsseguros que já operam com coberturas 
correspondentes em outros Ramos de Seguros de 
Danos, Seguros de Pessoas ou Previdência. 

II- Início de Operação no Ramo de Microsseguro/ 
Previdência (1603) nos casos de Entidades Abertas de 
Previdência Complementar que já operam com cobertura 
de pecúlio por morte ou por invalidez.

Vigência: 28.06.2014
Revogação: art. 48 e 49 da Circular SUSEP 440/12

ANS

Exigibilidade de créditos e parcelamento de débitos
Resolução Normativa – RN 351, de 16.06.2014 – 
Definição de critérios para a suspensão de 
exigibilidade de créditos e parcelamento de débitos

Esta Resolução Normativa - RN dispõe sobre:

•	definição	de	critérios	para	a	suspensão	da	exigibilidade	
de créditos da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS pelo depósito judicial de seu montante integral 
diretamente comunicado à ANS pela operadora de 
planos de saúde depositante; 

•	alterações	na	Resolução	Normativa	-	RN	04/02,	que	
dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários e 
não tributários para com a ANS, além do ressarcimento 
ao Sistema Único de Saúde - SUS; e 

•	revogação	do	inciso	IV	do	art.	70	do	Regimento	Interno	
da ANS, instituído pela RN 197/09.

Critérios para a suspensão da exigibilidade de créditos 
da ANS

 A comunicação de depósito judicial para o fim de 
suspender a exigibilidade de crédito da ANS deve ser 
feita por meio de requerimento específico, o qual deverá 
conter as seguintes informações:

I - relativas à operadora:
a) razão social;
b) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNPJ;
c) número de registro na ANS; e 
d) endereço de correio eletrônico para contato.

II - relativas ao débito: 
a) número do processo administrativo; 
b) número das Guias de Recolhimento da União - GRU, 
das Notificações Fiscais de Lançamento de Débito - 
NFLD, das Autorizações de Internação Hospitalar - AIH, 
dos Autos de Infração - AI ou das Certidões de Dívida 
Ativa - CDA, conforme o caso, englobadas pelo depósito 
judicial; 
c) valor original; 
d) data de vencimento; 
e) valor da multa moratória, quando devida; f) valor dos 
juros de mora, quando devidos; e g) valor do encargo 
legal, quando devido.

III - relativas ao depósito: 
a) órgão jurisdicional à disposição do qual foi efetuado o 
depósito; 
b) número do processo judicial; c) tipo da ação judicial; 
d) valor do depósito; e e) data do depósito.

Anterior – Circular 440/12 Atual – Circular 490/14

Somente os planos de 
microsseguro que ofertarem 
a cobertura de diárias por 
incapacidade temporária (DIT) 
poderão prever franquia, desde 
que na forma de prazo, limitada 
ao máximo de 15(quinze) 
dias, a contar da data de 
caracterização do evento.

Somente os planos de 
microsseguro que ofertarem 
as coberturas de diárias por 
incapacidade temporária (DIT) e/
ou de diárias por internação 
hospitalar (DIH) poderão prever 
franquia, desde que na forma 
de prazo, limitada ao máximo de 
15(quinze) dias, a contar da data 
de caracterização do evento.

Franquias e carências



Quando se tratar de Taxa de Saúde Suplementar por 
plano de assistência à saúde - TPS, dentre as informações 
relativas ao débito, deverão ser especificados os 
trimestres englobados pelo depósito judicial.  

Na hipótese de um único depósito englobar créditos de 
mais de um processo administrativo em curso na ANS, a 
operadora de plano de assistência à saúde depositante 
deverá apresentar requerimento em todos os processos 
administrativos envolvidos.

Cumprido o disposto na RN e não restando dúvida quanto 
à vinculação do depósito judicial ao débito especificado no 
requerimento de comunicação mencionado anteriormente 
(art. 2º da Resolução), a integralidade do depósito judicial 
em face do crédito discutido será conferida por servidor 
da ANS.

Se a documentação apresentada na forma desta 
Resolução não tiver sido suficiente para estabelecer 
com segurança a vinculação mencionada no parágrafo 
anterior, a operadora será contatada para prestar os 
esclarecimentos necessários.

Sendo verificada a integralidade do depósito judicial, a 
ANS reconhecerá a suspensão da exigibilidade do crédito, 
o que gerará, conforme o caso:

I - impedimento da inscrição do crédito objeto do 
depósito judicial em dívida ativa;
II - impedimento ou suspensão da inscrição da 
operadora no Cadastro Informativo de créditos não 
quitados do setor público federal - CADIN pelo crédito 
objeto do depósito judicial; e
III - direito de obtenção de certidão positiva com efeito 
de negativa quanto ao crédito objeto do depósito 
judicial.

A suspensão da exigibilidade do crédito pelo depósito 
judicial será objeto de registro, sempre que possível, nos 
sistemas da ANS.

Sendo verificado que o depósito judicial não corresponde 
à integralidade do crédito discutido, a operadora será 
cientificada da diferença.  Tratando-se de Taxa de Saúde 
Suplementar, o cálculo da diferença deverá incluir eventual 
perda de descontos prevista na legislação vigente. Caso 
a operadora efetue depósito judicial complementar da 
quantia informada, o requerimento para comunicação 
desse novo depósito deverá estar instruído com os 
documentos referidos no art. 3º da Resolução.

Art. 16-A. Observadas as condições previstas neste artigo, será 
admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento 
em andamento ou que tenha sido rescindido.

Parágrafo único. Esta Resolução não se aplica aos débitos 
inscritos em dívida ativa, cujo parcelamento observará as regras 
e procedimentos instituídos por regulamentação própria, de 
competência da Procuradoria-Geral Federal - PGF.

O art. 1º passa a vigorar acrescido de parágrafo único com a 
seguinte redação:

O sistema de parcelamento de débitos da ANS continuará a ser 
utilizado para o parcelamento dos débitos inscritos em dívida 
ativa da ANS enquanto não ocorrer a centralização prevista na 
Portaria 267/09, da Procuradoria-Geral Federal - PGF.

O parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa, 
requerido até a data de publicação desta Resolução, seguirá 
o disposto na RN 04/02.

Vigência: 16.06.2014
Revogação: Ficam revogados o inciso II do § 3º do art. 3º, 
os incisos IV e V do parágrafo único do art. 10, o inciso II do 
art. 20, o inciso III do art. 28, e os arts. 8º, 9º, 21, 21-A, 21-
B, 21-C, 21-D, 21-E, 22, 22-A, 23, 24, 25 e 26, todos da RN 
04/02, e o inciso IV do art. 70 do Regimento Interno da ANS, 
instituído pela RN 197/09.

Os documentos tratados na RN deverão ser juntados aos 
processos administrativos de constituição dos créditos a 
que se referirem.

O disposto nesta norma acerca das comunicações de 
depósito judicial não se aplica às:

I - comunicações de suspensão de exigibilidade de crédito 
efetuadas pela Procuradoria Federal junto à ANS ou outro 
órgão da Procuradoria-Geral Federal; e
II - comunicações de suspensão de exigibilidade de crédito 
efetuadas diretamente pelo Poder
Judiciário para cumprimento de suas decisões.

Alterações na Resolução Normativa - RN 04/02 – 
Parcelamento de débitos

O caput do art. 16-A passa a vigorar com a seguinte redação:
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Outros Normativos
SUSEP

Carta-Circular SUSEP/CGRAT 10, 30.06.2014 – Traz 
esclarecimentos acerca da Circular SUSEP 460/12, que 
estabelece normas sobre a distribuição, a cessão, a 
subscrição e a publicidade na comercialização de títulos de 
capitalização, e dá outras providências.

Deliberação SUSEP 165, de 27.06.2014 - Disciplina a 
execução do processo de compras, contratações de 
serviços, de obras e de serviços de engenharia, e a 
celebração de contratos, convênios e seus ajustes no 
âmbito da SUSEP.

Resolução CNSP 310, de 16.06.2014 - Referenda a 
Resolução CNSP 307/14, que 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.

Resolução CNSP 309, de 16.06.2014 - Referenda a 
Resolução CNSP 306/14, que 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.

Instrução SUSEP 72, de 02.06.2014 - Altera dispositivos da 
Instrução SUSEP 61/12, que regula o acesso a informações 
previsto na Lei 12.527/11, classifica informações 
sigilosas e disciplina os procedimentos de exame, vista e 
fornecimento de cópias de processos administrativos, no 
âmbito da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 
e dá outras providências.


