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SUSEP
Arquivos de Dados 
Circular SUSEP 487, de 20.05.2014 – Forma de 
transmissão

Altera a Circular 360/08, que estabelece, altera e consolida 
os arquivos de dados a serem encaminhados à SUSEP pelas 
Sociedades Seguradoras, Sociedades de Capitalização, 
Entidades Abertas de Previdência Complementar, 
autorizados a operar no País, e a Caixa Econômica Federal.

Anterior – Circular 360/08 Atual – Circular 487/14

Os arquivos de dados 
relacionados aos Anexos I a 
IX devem ser remetidos
em disquete de 3”1/2 ou CD-
ROM para microcomputadores, 
no formato DBF, quando não 
especificados em contrário, 
acompanhados de relatório 
de críticas gerado pelo 
Sistema de Crítica de Dados 
(SCD) disponibilizado pela 
SUSEP em sua Home-Page 
(www.susep.gov.br).

Os arquivos de dados relacionados 
aos Anexos I a IX devem ser 
transmitidos em formato DBF, 
salvo especificação em contrário, 
através do Sistema de Envio de 
Arquivos, localizado no sítio da 
SUSEP na Internet, no menu 
“Informações ao Mercado -> 
Envio de Dados à SUSEP -> Envio 
de Arquivos”. 

Anterior – Circular 360/08 Atual – Circular 487/14

Quando o tamanho dos 
arquivos a serem enviados 
ultrapassarem 3 Mbytes, estes
deverão ser remetidos em 
disquete de 3”1/2 ou CD-ROM. 
Caso contrário os arquivos 
deverão ser enviados por e-mail 
ao endereço geest@susep.gov.br.
As inconsistências apresentadas 
no relatório de críticas 
mencionado no caput
devem ser justificadas.

As Sociedades Seguradoras, 
Sociedades de Capitalização 
e/ou Entidades Abertas
de Previdência Privada devem 
expedir documento de 
encaminhamento assinado 
pelo diretor responsável 
pelas informações.

As justificativas a eventuais 
inconsistências, verificadas pela 
crítica de dados do Sistema de 
Envio de Arquivos, durante o 
processo de carga dos arquivos 
acima citados, devem ser 
enviadas, através do mesmo 
Sistema. 

É de responsabilidade da 
entidade supervisionada o 
acompanhamento do processo 
de envio dos arquivos, através de 
consultas ao Sistema, bem como 
a correção dos eventuais erros 
verificados durante esse processo. 

Os envios das eventuais 
justificativas e correções 
dos arquivos devem ser 
realizados até as datas limites 
estabelecidas nesta Circular para 
cada tipo de envio.

Vigência: 22.05.2014
Revogação: não há 



Seguro Garantia
Carta Circular 01/2014/SUSEP/DIRAT/CGPRO – Endosso, 
prorrogação e renovação
A Carta-Circular traz esclarecimentos sobre a Circular SUSEP 
477/13, que dispõe sobre Seguro Garantia.

Conforme o art. 24 da Circular, os contratos de seguro 
garantia em vigor na data de publicação da norma (1º de 
outubro de 2013), que estivessem em desacordo com as 
disposições, tiveram o seguinte tratamento, de acordo com 
o término de vigência:

• até 31 de março de 2014: poderiam ser renovados, uma 
única vez, pelo prazo máximo de um ano; ou

• a partir de 1º de abril de 2014: poderão vigorar, apenas 
até o término de sua vigência.

A menção à expressão “renovados” suscitou dúvidas 
quanto à definição e aplicação dos atos jurídicos “endosso”, 
“prorrogação” e “renovação”, nos contratos de seguro 
garantia, tendo sido formulada consulta à Procuradoria 
Federal junto à SUSEP, que se manifestou sobre o assunto, 
como a seguir:

“(...) apenas os contratos de seguro garantia cujas vigências tenham 
como termo final qualquer data até o dia 31/03/2014 é que poderão 
ser prorrogados por mais um ano a contar daquela data. Após essa 
data os contratos irão vigorar normalmente até seu termo final. 
Todos os contratos a partir de 1º de Outubro (data da publicação 
da norma) passaram a estar em run-off, ou seja, em contagem 
regressiva para o seu desaparecimento do mundo jurídico.”

“(...) A definição constante do glossário SUSEP está correta. Enfim, 
o que se pretendeu com a Circular Susep nº 477/13 foi colocar em 
processo de desativação todos os contratos de seguro garantia que 
estivessem sendo comercializados de acordo com o instrumento 
jurídico anteriormente em vigor. Têm-se os seguintes limites 
temporais muito claros na norma: a partir da sua publicação (1º de 
outubro de 2013) os novos planos de seguro garantia já deverão 
ser apresentados para análise pela SUSEP de acordo com a nova 
regra; os contratos de seguro garantia que tenham vigência até 
qualquer data antes de 01/04/14, ou seja, até 31/03/14, podem ser 
prorrogados apenas por mais um ano; os contratos que tenham 
como termo final qualquer data posterior ao dia 31/03/2014 não 
poderão ser prorrogados”

Portanto, à luz do disposto nos arts. 23 e 24 da Circular e 
conforme as definições do glossário da SUSEP:

• a data-limite ou termo inicial das prorrogações ou 
renovações dos contratos de seguro garantia foi dia 
31.03.2014. Tais prorrogações/renovações só poderiam ter 
sido feitas por até um ano;

• as apólices com vencimento a partir de 01.04.2014 não 
poderão ser prorrogadas ou renovadas, devendo vigorar, 
apenas, até o término de sua vigência; e

• os contratos de seguro em vigor em 01.04.2014, que 
tenham sido emitidos antes de 01.10.2013 e que tenham 
utilizado como base a Circular SUSEP 232/03, não 
necessitam ser adequados à nova norma (Circular SUSEP 
477/13); porém, não poderão sofrer endossos que tratem 
de prorrogação das suas vigências.

Vigência: 09.05.2014
Revogação: não há

Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do 
Transportador Rodoviário em Viagem Internacional 
Circular SUSEP 488, de 22.05.2014 – Acordo de 
Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros  
e Carga

Altera dispositivos da Circular SUSEP 171/01, que dispõe 
sobre o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do 
Transportador Rodoviário em Viagem Internacional de que 
trata o Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de 
Passageiros e Carga, celebrado entre Argentina, Bolívia, 
Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, internalizado através 
do Decreto 99.704/90.

A norma revoga o artigo 4º, que determinava que as 
seguradoras deveriam encaminhar os dados estatísticos, 
segmentados pelos fatores tarifários utilizados, relativos a 
cada ano calendário, até 31 de março do ano subsequente.

O certificado bilíngue de seguro passa a vigorar como o 
Anexo I desta Circular.

Vigência: 28.05.2014
Revogação: Art. 4º da Circular SUSEP 171/01

Outros Normativos
SUSEP

Circular SUSEP 489, de 26.05.2014 – Altera a Circular 
SUSEP 277/04, que faculta a utilização da assinatura digital, 
nos documentos eletrônicos relativos às operações de 
seguros, de capitalização e de previdência complementar 
aberta, por meio de certificados digitais emitidos no âmbito 
da Infra-estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

Instrução SUSEP 71, de 14.05.2014 – Revoga a Instrução 
SUSEP 19/99, que aprovou os Enunciados de números 1 a 
44 da Procuradoria Geral – PRGER.



ANS

Comunicado 75, de 29.05.2014 - Conforme aprovação de 
mérito ocorrida na Reunião Ordinária no dia 26 de março 
de 2014, fica suspensa a obrigação de atualizar o cadastro 
dos temas do instrumento jurídico dos planos registrados, 
consoante previsto no art. 14 da Resolução Normativa - RN 
309/12.

Resolução Normativa – RN 350, de 19.05.2014 - Altera 
a RN 267/11, que Institui o Programa de Divulgação 
da Qualificação de Prestadores de Serviços na Saúde 
Suplementar, e a RN 275/11, que dispõe sobre a instituição 
do Programa de Monitoramento da Qualidade dos 

Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar – QUALISS. 
Ainda, revoga a Instrução Normativa 48/12 da Diretoria de 
Desenvolvimento Setorial, que dispõe sobre o regimento 
interno do Comitê Gestor do Programa de Divulgação 
da Qualificação dos Prestadores de Serviço na Saúde 
Suplementar - COGEP.

Resolução Normativa – RN 349, de 09.05.2014 - Altera 
a RN 338/13, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, 
para regulamentar o tratamento antineoplásico de uso oral, 
procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e 
hemoterapia de que trata a Lei nº 12.880/13.
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