
              

              

          

 

Outubro 2014 

 

 

SUSEP 

 

Planos de seguro 

 

Circular SUSEP 497, de 08.10.2014 – Oferta de 

planos de seguro por organizações varejistas 

Esta Circular estabelece exceção à vedação a 

que se refere o §3º do artigo 5º da Circular 

480/13, que trata da vedação da oferta de 

seguros por atendentes dos caixas de 

organizações varejistas, por ocasião do 

pagamento das compras pelos consumidores. 

 

A oferta de seguros por atendente de caixa de 

organização varejista pode ser efetuada desde 

que seja precedida da adequada orientação ao 

consumidor, por meio de informações corretas, 

claras, precisas e ostensivas com relação ao 

produto comercializado, observado o disposto 

nesta Circular e na Resolução CNSP 297/13. 

 

Vigência: 08.10.2014 

Revogação: não há 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciamento técnico atuarial 

 
Circular SUSEP 498, de 15.10.2014 – Adoção 

parcial do Pronunciamento Técnico CPA 001 – 

Princípios Atuariais 

Esta Circular dispõe sobre a adoção parcial do 

Pronunciamento Técnico “CPA 001 – Princípios 

Atuariais”, elaborado pelo Instituto Brasileiro de 

Atuária – IBA. 

 

Com base na referida Circular, a SUSEP aprovou 

a adoção do CPA 001, no que não contrariar os 

normativos aplicáveis, com as seguintes 

ressalvas: 

I. as referências às operações de resseguro 

devem ser estendidas às operações de 

retrocessão; 

II. no âmbito das provisões técnicas, os 

parâmetros realistas mencionados no item 

“11 – DOS PARÂMETROS REALISTAS” 

devem ser obtidos com base em valores 

correntes, confiáveis, não tendenciosos e 

consistentes com as informações mais 

atualizadas, de forma a refletir a melhor 

estimativa no momento do cálculo, sem 

considerar as probabilidades de eventuais 

oscilações futuras destes parâmetros; 

III. os termos “receita” e “despesa”, 

apresentados entre parênteses no item “15 – 
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DA COMPETÊNCIA DO RISCO”, não devem 

ser entendidos como sinônimos, 

respectivamente, de “recebimento” e 

“pagamento”; e 

IV. em relação ao item “17 – DA SEGREGAÇÃO 

PATRIMONIAL”, deve-se destacar que a 

análise do equilíbrio atuarial dos planos e 

carteiras, efetuada com base na identificação 

e avaliação segregada de fluxos de caixa, não 

implica segregação patrimonial desses planos 

e carteiras. 

 

O CPA 001 estabelece os princípios da profissão 

atuarial, que regem a atividade atuarial e devem 

nortear a atuação profissional. 

 

Vigência: 17.10.2014 

Revogação: não há 

 

 

ANS 

 
Autorização de funcionamento e registro de 

produtos 

 
Resolução Normativa - RN 356, de 03.10.2014 

– Autorização de funcionamento das 

operadoras de planos privados de assistência 

à saúde e registro de produtos 

Esta Resolução Normativa altera a RN 85/04, que 

dispõe sobre a concessão de autorização de 

funcionamento das operadoras de planos 

privados de assistência à saúde, a RN 89/05, que 

dispõe sobre a Arrecadação de Receitas da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e 

a RN 309/012, que dispõe sobre o agrupamento 

de contratos coletivos de planos privados de 

assistência à saúde para fins de cálculo e 

aplicação de reajuste. 

 

As principais alterações promovidas por esta RN 

estão descritas a seguir. 

 

Os pedidos de registros deverão ser 

encaminhados pela pessoa jurídica à ANS, 

conforme disposto nesta Resolução e demais 

documentos que venham a ser definidos em 

Instrução Normativa da Diretoria de Normas e 

Habilitação dos Produtos – DIPRO.  

 

A análise dos pedidos será realizada no prazo 

máximo de 60 dias a contar da data do protocolo 

de entrega à ANS da respectiva documentação 

necessária.  

 

No registro de produto, quando não houver o 

envio da documentação para o pedido de registro 

no prazo de 30 dias a contar da data da 

incorporação pela ANS do arquivo eletrônico, a 

solicitação eletrônica será cancelada, sem 

prejuízo que a operadora encaminhe novo 

pedido.  

 

Os pedidos incompletos, em que não estejam 

presentes todos os documentos ou itens de 

apresentação obrigatória exigidos nesta 

Resolução e nas Instruções Normativas a serem 

editadas, não serão encaminhados para análise 

técnica, sendo toda a documentação devolvida à 

pessoa jurídica.  

 

Nos pedidos de registro de produto, quando não 

houver o reenvio da documentação, devidamente 

corrigida, no prazo de 30 dias a contar da data de 

recebimento do Ofício de devolução da 

documentação, comprovada pelo Aviso de 

Recebimento - AR, a solicitação eletrônica será 

cancelada, sem prejuízo que a operadora 

encaminhe novo pedido.  

 

Não cumpridos os requisitos ou constatado 

qualquer impedimento legal ao registro de 

operadora, o pedido será indeferido, não havendo 

impedimento à sua posterior adequação ou à 

apresentação de novo pedido.  

 

No registro de produtos, quando não estiverem 

presentes todos os requisitos para sua 

concessão, o pedido será indeferido, não 

havendo impedimento à apresentação de novo 

pedido.  

 

Para manutenção da situação de regularidade do 

registro de produto, deverão permanecer 

inalteradas todas as condições de operação 

descritas no pedido inicial, devendo a Operadora, 

entre outros, manter a capacidade da rede de 

serviços para garantir atendimento integral da 

cobertura prevista nos artigos 10, 10-A e 12, da 

Lei 9.656/98, e no Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde da ANS, procedendo às 

devidas atualizações, conforme os 

procedimentos previstos em Instrução 

Normativa. 

 

O registro de produto poderá ser suspenso 

temporariamente, para fins de comercialização 

ou disponibilização, nas hipóteses listadas na RN 

85/04, que passam a contemplar também as 

seguintes hipóteses por determinação da ANS:  

 nos casos de descumprimento das condições 

de manutenção do registro, poderá ser 

concedido o prazo de até 10 dias para alteração 

de condições de operação do produto ou envio 

de esclarecimentos.  

 

 

 

 



 na hipótese de suspensão por determinação da 

ANS, nos casos definidos em regulamentação 

específica, o trâmite para regularização das 

condições de operação do plano deverá ser 

explicitado em normativo próprio. 

 

A alteração do registro de produto poderá ser 

requerida pela Operadora para os itens descritos 

abaixo, de acordo com a forma e os 

procedimentos definidos em Instrução Normativa 

da DIPRO. As alterações efetivadas deverão 

alcançar a totalidade dos contratos vinculados ao 

plano, incluindo os anteriormente firmados.  

 

São passíveis de alteração:  

I. a rede hospitalar observando, nos casos de 

redução e substituição, o art. 17 da Lei 

9.656/98, e sua regulamentação; 

II. a rede hospitalar, nos casos de 

redimensionamento por redução;  

III. a rede hospitalar, nos casos de substituição; 

IV. os itens abaixo, desde que configurem 

ampliação de cobertura assistencial ou do 

acesso à rede de serviços e não impliquem 

em ônus financeiro para os beneficiários: 

a. a rede hospitalar, incluindo tipo de vínculo 

com a operadora e disponibilidade dos 

serviços;  

b. a rede de prestadores de serviço não 

hospitalar, mesmo que não seja 

característica do produto. 

V. nome do produto.  

 

O redimensionamento de rede hospitalar por 

redução e a alteração do nome do produto 

previstos nos incisos I e IV acima, dependerão de 

autorização desta ANS, de acordo com a forma e 

os procedimentos definidos em Instrução 

Normativa da DIPRO. 

 

A substituição de prestador hospitalar, prevista 

no item II, deverá ser comunicada a ANS e aos 

beneficiários, com 30 dias de antecedência. 

 

Vigência: 06.10.2014 

Revogação: parágrafo único do art. 3º, o 

parágrafo único, § 1º, o inciso II e as alíneas "d", 

"e" e "f" do inciso III do § 2º do art. 22, todos da 

RN 85/04; o § 3º do art. 18 da RN 89/05, e o art. 

14 da RN 309/12. 

 

Outros Normativos 

 

SUSEP 
 

Carta Circular SUSEP/DIRAT/CGPRO 03/2014, 

de 21.10.2014 – Esclarece que o frontispício da 

apólice deverá conter todas as informações 

determinadas pela Circular 491/14. 

 

ANS 

 

Resolução Normativa – RN 357, de 16.10.2014 

– Altera a RN 48/03, que dispõe, em especial, 

sobre o processo administrativo sancionador. 

 

Instrução Normativa - IN DIPRO 46, de 

03.10.2014 - Dispõe sobre as solicitações de 

substituição de entidade hospitalar e de 

redimensionamento de rede por redução, altera a 

Instrução Normativa da Diretoria de Normas e 

Habilitação dos Produtos – IN DIPRO 43/13, e a 

Instrução Normativa da Diretoria de Normas e 

Habilitação dos Produtos – IN DIPRO 23/09.   
 

Instrução Normativa - IN DIPRO 45, de 

03.10.2014 - Altera a Instrução Normativa - IN 

DIPRO 23/09, da Diretoria de Normas e 

Habilitação dos Produtos - DIPRO, que dispõe 

sobre os procedimentos de Registro de 

Produtos; e revoga a IN DIPRO 40/12. 
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