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SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
<!ID790648-0>

RESOLUÇÃO Nº 168, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007

Dispõe sobre a atividade de resseguro, re-
trocessão e sua intermediação e dá outras
providências.

A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS -
SUSEP, no uso da atribuição que lhe confere o art. 34, inciso XI do
Decreto No 60.459, de 13 de março de 1967, e considerando o que
consta do Processo CNSP No 3, de 3 ,de dezembro de 2007, na
origem, e Processo SUSEP no 15414.002699/2007-32, torna público
que o CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS -
CNSP, em sessão ordinária realizada em 17 de dezembro de 2007,
com fundamento nos incisos II, VI e VII do artigo 32, do Decreto-Lei
No 73, de 21 de novembro de 1966, e nas disposições da Lei Com-
plementar No 126, de 15 de janeiro de 2007, resolveu:

CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO
Art. 1o Todas as operações de resseguro, retrocessão e a

intermediação dessas operações ficam subordinadas às disposições da
presente Resolução.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 2o Para fins de aplicação da presente Resolução con-

sideram-se:
I - cedente: a sociedade seguradora que contrata operação de

resseguro ou o ressegurador que contrata operação de retrocessão;
II - contrato automático: a operação de resseguro através da

qual a cedente acorda com ressegurador ou resseguradores a cessão
de uma carteira de riscos previamente definidos entre as partes e
compreendendo mais de uma apólice ou plano de benefícios, subs-
critos ao longo de um período pré-determinado em contrato;

III - contrato facultativo: operação de resseguro através da
qual o ressegurador ou resseguradores dão cobertura a riscos re-
ferentes a uma única apólice ou plano de benefícios ou grupo de
apólices ou planos de benefícios já definidos quando da contratação
entre as partes;

IV - corretora de resseguro: pessoa jurídica autorizada a
intermediar a contratação de resseguros e retrocessão, que disponha
de contrato de seguro de responsabilidade civil profissional, e que
tenha como responsável técnico o corretor de seguros especializado e
devidamente habilitado, na forma definida pelo Conselho Nacional de
Seguros Privados - CNSP;

V - ressegurador local: ressegurador sediado no País, cons-
tituído sob a forma de sociedade anônima, que tenha por objeto
exclusivo a realização de operações de resseguro e retrocessão;

VI - ressegurador admitido: ressegurador sediado no exterior,
com escritório de representação no País, que, atendendo às exigências
previstas na Lei Complementar No 126/07 e nas normas aplicáveis à
atividade de resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrado como tal
na Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, para realizar ope-
rações de resseguro e retrocessão;

VII - ressegurador eventual: empresa resseguradora estran-
geira sediada no exterior, sem escritório de representação no País,
que, atendendo às exigências previstas na Lei Complementar No

126/07 e nas normas aplicáveis à atividade de resseguro e retrocessão,
tenha sido cadastrada como tal na SUSEP, para realizar operações de
resseguro e retrocessão;

VIII - resseguro: operação de transferência de riscos de uma
cedente, com vistas a sua própria proteção, para um ou mais res-
seguradores, através de contratos automáticos ou facultativos, res-
salvado o disposto no inciso IX deste artigo; e

IX - retrocessão: operação de transferência de riscos de res-
seguro de resseguradores, com vistas a sua própria proteção, para
resseguradores ou para sociedades seguradoras locais, através de con-
tratos automáticos ou facultativos.

§ 1o Equipara-se à sociedade seguradora a sociedade co-
operativa autorizada a operar em seguros privados que contrata ope-
ração de resseguro, desde que a esta sejam aplicadas as condições
impostas às seguradoras pelo CNSP.

§ 2o Para os fins e efeitos previstos nesta Resolução, a
retrocessão se enquadra, no que couber, nas operações de resseguro.

CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES DE ACESSO E EXERCÍCIO
Seção I
Do Ressegurador Local
Art. 3o O ressegurador local fica sujeito, no que couber, às

disposições do Decreto-Lei No 73, de 21 de novembro de 1966, e as
demais leis, regulamentos e atos normativos aplicáveis às sociedades
seguradoras.

Parágrafo único. Aplicam-se integralmente ao ressegurador
local as disposições do CNSP sobre os requisitos e procedimentos
para constituição, autorização para funcionamento, transferência de
controle societário, reorganização societária e cancelamento de au-
torização para funcionamento, e sobre a eleição ou nomeação de
membros de órgãos estatutários das sociedades supervisionadas pela
S U S E P.

Art. 4o O ressegurador local não poderá explorar qualquer
outro ramo de atividade empresarial, nem subscrever seguros di-
retos.

Art. 5o O capital mínimo requerido para autorização e fun-
cionamento do ressegurador local será estabelecido em regulamen-
tação específica.

Art. 6o A aplicação dos recursos das provisões técnicas e dos
fundos dos resseguradores locais será efetuada de acordo com as
diretrizes do Conselho Monetário Nacional - CMN e observará os
critérios, definidos pelo CNSP, para a realização de investimentos
pelas sociedades supervisionadas pela SUSEP.

Seção II
Do Ressegurador Admitido
Art. 7o As operações de resseguro e retrocessão poderão ser

realizadas com resseguradores admitidos que tenham sido devida-
mente cadastrados na SUSEP.

Art. 8o Para fins de cadastramento a que se refere o artigo
anterior, o ressegurador admitido deverá atender aos seguintes re-
quisitos mínimos:

I - documento comprobatório do órgão supervisor de seguros
ou resseguros do País de origem, com a informação de que:

a) o ressegurador esteja constituído segundo as leis de seu
País de origem, para subscrever resseguros locais e internacionais,
nos ramos em que pretenda operar no Brasil e que tenha dado início
a tais operações no País de origem, há mais de 5 (cinco) anos; e

b) o ressegurador se encontre em situação regular, quanto a
sua solvência, perante o órgão supervisor.

II - patrimônio líquido não inferior a US$ 100.000.000,00
(cem milhões de dólares dos Estados Unidos), ou equivalente em
outra moeda estrangeira de livre conversibilidade, atestado por au-
ditor externo.

III - classificação de solvência, emitida por agência clas-
sificadora de risco, com os seguintes níveis mínimos:

Agência Classificadora de Risco Nível Mínimo Exigido
Standard & Poors BBB-
Fitch BBB-
Moody's Baa3
AM Best B+

IV - procuração, designando procurador, pessoa física, do-
miciliado no Brasil, com amplos poderes administrativos e judiciais,
inclusive para receber citações, para quem serão enviadas todas as
notificações;

V - comprovante de que a legislação vigente no seu País de
origem permita a movimentação de moedas de livre conversibilidade,
para cumprimento de compromissos de resseguro no exterior;

VI - para garantia de suas operações no País, possua conta
em moeda estrangeira no Brasil, vinculada à SUSEP, em banco au-
torizado a operar em câmbio no País, com saldo mínimo constituído
em espécie, facultada a aplicação em ativos financeiros, observadas as
diretrizes fixadas pelo CMN, sem prejuízo do disposto no artigo 24,
de:

a) US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares dos Estados
Unidos), ou equivalente em outra moeda estrangeira de livre con-
versibilidade, para resseguradores atuantes em todos os ramos; e

b) US$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares dos Estados
Unidos), ou equivalente em outra moeda estrangeira de livre con-
versibilidade, para resseguradores atuantes somente no ramo de pes-
soas;

VII - balanço e demonstração de resultado do último exer-
cício, com os respectivos relatórios dos auditores independente;

VIII - estabelecer escritório de representação no País, na
forma prevista no Capítulo VII e na legislação em vigor.

§ 1o Qualquer alteração das informações de que tratam os
incisos I a V deste artigo deverá ser imediatamente comunicada à
S U S E P.

§ 2o As informações previstas nos incisos I, III e VII deste
artigo deverão ser anualmente atualizadas.

§ 3o A SUSEP poderá, a qualquer tempo, excluir agência
classificadora de risco, prevista no inciso III.

§ 4o A SUSEP poderá suspender ou cancelar o cadastro do
ressegurador admitido que deixar de atender a qualquer um dos re-
quisitos previstos neste artigo.

Art. 9o O Lloyd´s poderá ser cadastrado como ressegurador
admitido, mediante requerimento dirigido à SUSEP, firmado por seu
representante legal, observados os requisitos definidos para resse-
guradores desta natureza, devendo apresentar adicionalmente a re-
lação dos sindicatos e membros autorizados a realizar operações no
País, atualizando-a anualmente, assumindo o Lloyd's a responsabi-
lidade de alocar os recursos de seus membros mantidos fiducia-
riamente no Lloyd's e gerenciar o Fundo Central com a finalidade de
assegurar a solvência de seus membros.

§ 1o Para fins de cadastramento como ressegurador admitido
nos termos da presente Resolução, os membros do Lloyd's serão
considerados uma só entidade.

§ 2o O Fundo Central mantido pelo Lloyd´s poderá ser aceito
como o patrimônio exigido pelo inciso II do art. 8 o desta Resolução
para fins de cadastro e manutenção.

Seção III
Do Ressegurador Eventual
Art. 10. As operações de resseguro e retrocessão poderão ser

realizadas com resseguradores eventuais que tenham sido devida-
mente cadastrados na SUSEP.

Art. 11. Para fins de cadastramento a que se refere o artigo
anterior, a empresa resseguradora estrangeira sediada no exterior, de-
verá atender aos seguintes requisitos mínimos:

I - documento comprobatório do órgão supervisor de seguros
ou resseguros do País de origem, com a informação de que:

a) o ressegurador esteja constituído segundo as leis de seu
País de origem, para subscrever resseguros locais e internacionais,
nos ramos em que pretenda operar no Brasil e que tenha dado início
a tais operações no País de origem, há mais de 5 (cinco) anos;

b) o ressegurador se encontre em situação regular, quanto a
sua solvência, perante o órgão supervisor.

II - patrimônio líquido não inferior a US$ 150.000.000,00
(cento e cinqüenta milhões de dólares dos Estados Unidos), ou equi-
valente em outra moeda estrangeira de livre conversibilidade, atestado
por auditor externo;

'III - classificação de solvência, emitida por agência clas-
sificadora de risco, com os seguintes níveis mínimos:

Agência Classificadora de Risco Nível Mínimo Exigido
Standard & Poors BBB
Fitch BBB
Moody's Baa2
AM Best B++

IV - procuração, designando procurador, pessoa física, do-
miciliado no Brasil, com amplos poderes administrativos e judiciais,
inclusive para receber citações, para quem serão enviadas todas as
notificações; e

V - comprovante de que a legislação vigente no seu país de
origem permita a movimentação de moedas de livre conversibilidade,
para cumprimento de compromissos de resseguro no exterior.

§ 1o É vedado o cadastro a que se refere o caput deste artigo
de empresas estrangeiras sediadas em paraísos fiscais, assim con-
siderados países ou dependências que não tributam a renda ou que a
tributam à alíquota inferior a 20% (vinte por cento) ou, ainda, cuja
legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de
pessoas jurídicas ou à sua titularidade.

§ 2o Qualquer alteração das informações de que tratam os
incisos I a V deste artigo deverá ser imediatamente comunicada à
S U S E P.

§ 3o As informações previstas nos incisos I e III deste artigo
deverão ser anualmente atualizadas.

§ 4o A SUSEP poderá, a qualquer tempo, excluir agência
classificadora de risco, prevista no inciso III.

§ 5o Excepcionalmente, mediante consulta, a SUSEP poderá
autorizar sociedade seguradora ou ressegurador local a atuar como
procurador do ressegurador eventual, nos termos do inciso IV deste
artigo.

Art. 12. A SUSEP poderá suspender ou cancelar o cadastro
do ressegurador eventual que deixar de atender a qualquer um dos
requisitos previstos no artigo 11 desta Resolução.

CAPÍTULO IV
DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE RESSE-

GURO
Art. 13. A contratação de resseguro e retrocessão no País ou

no exterior será feita mediante negociação direta entre a cedente e o
ressegurador ou através da corretora de resseguros.

Art. 14. A cedente pode efetuar a colocação dos seus ex-
cedentes em resseguradores de sua livre escolha, observadas as exi-
gências legais e regulamentares.

§ 1o Quando a cedente, o ressegurador ou o retrocessionário
pertencerem ao mesmo conglomerado financeiro ou forem empresas
ligadas, as operações de resseguro ou retrocessão deverão ser in-
formadas à SUSEP, na forma por ela regulamentada.

§ 2o Para fins de aplicação do disposto no § 1o deste artigo,
consideram-se empresas ligadas, ou pertencentes ao mesmo conglo-
merado financeiro, aquelas assim definidas pelas normas do CNSP,
que dispõem sobre os critérios para a realização de investimentos
pelas sociedades supervisionadas pela SUSEP.

§ 3o A cedente deverá informar à SUSEP, na forma a ser
regulamentada, sempre que concentrar, com um único ressegurador
admitido ou eventual, suas operações de resseguro ou retrocessão, em
percentual superior ao disposto na tabela a seguir:

Nível de classificação de risco do ressegu-
rador conforme a agência:

Prêmios Cedidos como
Percentual do Patrimô-
nio Líquido Ajustado

Sinistros a Recupe-
rar como Percen-
tual do Patrimônio
Líquido Ajustado

Standard &
Poors ou Fit-
ch

Moody's AM Best

AAA Aaa A++ 25% 50%
AA+, AA,
AA-

Aa1, Aa2,
Aa3

A+ 20% 40%

AA+, A, A- AA1, A2,
A3

AA, A- 15% 330%

BBBB+,
BBB, BBB-

BBaa1,
Baa2, Baa3

BB++, B+ 10% 220%

Art. 15. A sociedade seguradora deverá assegurar a res-
segurador ou resseguradores locais a oferta preferencial de cada ces-
são de resseguro, no montante mínimo de 60% (sessenta por cento)
dos prêmios cedidos, até o dia 16 de janeiro de 2010, e de 40%
(quarenta por cento), após o dia 16 de janeiro de 2010.

§ 1o Para fins de cumprimento do limite referido no caput
deste artigo, a sociedade seguradora deve dirigir consulta formal a um
ou mais resseguradores locais de sua livre escolha.

§ 2o Os resseguradores locais terão o prazo de cinco dias
úteis, para o caso dos contratos facultativos, ou de dez dias úteis para
os contratos automáticos, para formalizar a aceitação total ou parcial
da oferta de que trata o caput deste artigo, após o que o silêncio será
considerado como recusa.

§ 3o A consulta a que se refere o parágrafo primeiro deste
artigo deve conter os termos, condições e informações necessárias
para a análise do risco, garantido o tratamento equânime a todos os
resseguradores locais consultados.

§ 4o A sociedade seguradora poderá incluir na consulta co-
tações de resseguradores admitidos ou eventuais, os quais estejam
comprometidos a aceitar, isoladamente ou em conjunto, as mesmas
condições ofertadas, com a indicação dos respectivos percentuais de
aceitação, cuja soma não poderá ser inferior a 60% (sessenta por
cento) da cessão de resseguro.

§ 5o No caso de recusa, total ou parcial, a sociedade se-
guradora deverá oferecer o excedente a outros resseguradores locais,
de modo a satisfazer o disposto no caput deste artigo.
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§ 6o Considera-se atendida a exigência definida no caput
deste artigo, quando:

I - o montante mínimo de oferta preferencial referido no
caput deste artigo tiver sido aceito por resseguradores locais; ou

II - consultados todos os resseguradores locais, esses, em seu
conjunto, tenham recusado total ou parcialmente o montante mínimo
de oferta preferencial referido no caput deste artigo; ou

III - houver aceitação, por resseguradores admitidos e/ou
eventuais, em condições mais favoráveis de preço, desde que as
mesmas condições e preços tenham sido submetidos aos ressegu-
radores locais consultados na forma dos incisos anteriores.

§ 7o As sociedades seguradoras deverão manter arquivados,
para cada cessão ou aceitação, conforme o caso, todos os documentos
referentes à comprovação das exigências deste artigo pelo prazo de
cinco anos, contado do encerramento do período determinado para a
oferta preferencial.

Art. 16. As sociedades seguradoras e os resseguradores lo-
cais não poderão ceder, respectivamente, em resseguro e retrocessão,
mais de cinqüenta por cento dos prêmios emitidos relativos aos riscos
que houver subscrito, considerando-se a globalidade de suas ope-
rações, em cada ano civil.

§ 1o Para efeito do disposto no caput deste artigo não serão
consideradas as cessões pertinentes aos seguintes ramos:

I - seguro garantia;
II - seguro de crédito à exportação;
III - seguro rural; e,
IV - seguro de crédito interno.
§ 2o A SUSEP poderá autorizar cessões em percentual su-

perior ao previsto no caput deste artigo, desde que por motivo tec-
nicamente justificável.

§ 3o A SUSEP fica autorizada a expedir normas comple-
mentares dispondo sobre outros ramos ou modalidades de seguro para
os quais não se aplique o limite fixado no caput deste artigo.

Art. 17. As operações de resseguro relativas a seguro de vida
por sobrevivência e previdência complementar são exclusivas de res-
seguradores locais.

Parágrafo único. As coberturas de riscos dos seguros de
pessoas, existentes ou comercializadas em conjunto com planos de
seguros de vida por sobrevivência ou planos de previdência, não estão
sujeitas à restrição prevista no caput deste artigo.

Art. 18. A cedente deverá, sempre que lhe for solicitado e
dentro do prazo fixado, apresentar à SUSEP os documentos que
comprovem as operações de resseguro realizadas, bem como fornecer
as informações requeridas.

CAPÍTULO V
DO RESSEGURO EM MOEDA ESTRANGEIRA
Art. 19. O resseguro e a retrocessão poderão ser contratados

em moeda estrangeira no País quando se verificar uma das seguintes
situações:

I - o seguro tenha sido contratado em moeda estrangeira no
País;

II - haja aceitação de resseguro ou retrocessão de riscos do
exterior; ou

III - haja participação majoritária de resseguradores estran-
geiros, exclusivamente nos casos de resseguros não proporcionais.

Art. 20. Deverão ser observadas as regras complementares
do Conselho Monetário Nacional CMN no que diz respeito a este
Capítulo.

CAPÍTULO VI
DAS GARANTIAS E PROVISÕES
Art. 21. As sociedades seguradoras e os resseguradores lo-

cais constituirão provisões de prêmio para a cobertura dos sinistros a
ocorrer, ao longo dos prazos a decorrer, referente aos riscos vigentes
na data base de cálculo.

§ 1o O valor das provisões de prêmio relativo às respon-
sabilidades assumidas pelos resseguradores admitidos, ponderado pe-
lo fator referente ao nível de classificação de risco do ressegurador
conforme tabela a seguir, deverá estar permanentemente coberto, pe-
los recursos exigidos no País como garantia na forma do inciso VI do
art. 8o desta Resolução.

Nível de classificação de risco do res-
segurador conforme a agência:

Fator de Ponderação (Per-
centual a ser multiplicado
pelo valor da provisão)

Standard &
Poors ou
Fitch

Moody's AM Best

A- ou supe-
rior

A3 ou supe-
rior

A- ou supe-
rior

0%

BBB+ Baa1 B++ 10%
BBB Baa2 - 20%
BBB- Baa3 B+ 30%

Art. 22. A liquidação dos saldos relativos aos contratos de
resseguro celebrados com resseguradores admitidos ou eventuais será
realizada no máximo semestralmente, sem prejuízo do que dispuser
cláusula de adiantamento de sinistro nos citados contratos.

Art. 23. O valor das provisões de sinistros ou benefícios
referentes aos resseguros cedidos pelas sociedades seguradoras e res-
seguradores locais aos resseguradores admitidos, ponderado pelo fator
referente ao nível de classificação de risco do ressegurador conforme
tabela a seguir, deverá estar permanentemente garantido, pelos re-
cursos exigidos no País como garantia na forma do inciso VI do art.
8o desta Resolução.

Nível de classificação de risco do res-
segurador conforme a agência:

Fator de Ponderação (Per-
centual a ser multiplicado
pelo valor da provisão)

Standard &
Poors ou

Fitch

Moody's AM Best

A- ou supe-
rior

A3 ou supe-
rior

A- ou supe-
rior

0%

BBB+ Baa1 B++ 10%
BBB Baa2 - 20%
BBB- Baa3 B+ 30%

§ 1o As cedentes terão o prazo de até 180 (cento e oitenta)
dias, a contar da data do registro do sinistro, para comprovação das
garantias de que trata este artigo, a qual deverá ficar arquivada para
eventual solicitação ou fiscalização da SUSEP.

§ 2o Decorrido o prazo de que trata o § 1o deste artigo, as
cedentes constituirão e cobrirão o valor de que trata o caput, até a
comprovação do atendimento deste artigo.

Art. 24. O ressegurador admitido deverá aportar recursos à
conta de que trata o inciso VI do art. 8o desta Resolução, sempre que
as provisões de prêmio e sinistro, devidamente ponderadas pelos
fatores previstos nos artigos 21 e 23 desta Resolução, correspondentes
às responsabilidades que houver assumido junto as sociedades se-
guradoras e resseguradoras locais, ultrapassarem o valor estipulado no
referido inciso.

Art. 25. A SUSEP regulamentará as demonstrações a serem
apresentadas pelos resseguradores admitidos, pertinentes às operações
realizadas no País.

Art. 26. As disposições previstas nos arts. 21 e 23 desta
Resolução não se aplicam às operações de resseguro estruturadas no
regime financeiro de capitalização, nas quais as provisões relativas às
responsabilidades assumidas pelos resseguradores admitidos e even-
tuais serão retidas pelas sociedades seguradoras e resseguradoras lo-
cais.

Parágrafo único. Nas operações a que se refere o caput deste
artigo, caberá às sociedades seguradoras a constituição e a aplicação
das provisões, em conformidade com as normas expedidas pelo
CNSP e o CMN.

CAPÍTULO VII
DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO
Art. 27. O ressegurador admitido deverá instalar e manter

escritório de representação no País, mediante prévia autorização da
SUSEP, observado o disposto na presente Resolução.

Art. 28. O escritório a que se refere o artigo anterior deverá
ter como objeto a realização das atividades de representação do res-
segurador admitido no País e sua denominação será a do ressegurador
admitido, acrescida da expressão: "Escritório de Representação no
Brasil".

§ 1o Em seus meios de comunicação e publicidade deverá ser
feita menção expressa à sua condição de "Escritório de Representação
no Brasil".

§ 2o O Escritório de Representação não poderá explorar no
País qualquer outro ramo de atividade empresarial, nem subscrever
seguros diretos.

Art. 29. O escritório de representação deve manter, per-
manentemente, representante no Brasil, com plenos poderes para tra-
tar de quaisquer questões e resolvê-las definitivamente, podendo ser
demandado.

§ 1o O representante de que trata o caput deste artigo pode
acumular a função de procurador do ressegurador admitido, nos ter-
mos do inciso IV do art. 8o desta Resolução.

§2o Só depois de arquivado no Registro Público de Empresas
Mercantis o instrumento de sua nomeação, poderá o representante
entrar em relação com terceiros.

§3o O representante de que trata o caput deste artigo fica
sujeito às mesmas exigências, responsabilidades e impedimentos a
que estão submetidos os administradores de resseguradoras locais.

§4o As obrigações assumidas pelo representante no Brasil
perante as cedentes brasileiras obrigam integralmente o ressegurador
admitido.

Art. 30. O escritório de representação poderá manter, per-
manentemente, um representante-adjunto no Brasil, que substituirá,
para todos os fins, o representante em caso de seu impedimento,
ficando o mesmo sujeito aos mesmos requisitos impostos ao Re-
presentante titular.

Art. 31. A abertura e o encerramento de dependências em
outras unidades da Federação deverá ser comunicada à SUSEP, na
forma por ela estabelecida.

Art. 32. O encerramento de atividades do escritório de re-
presentação no território brasileiro fica sujeito às normas do CNSP
que dispõem sobre cancelamento e suspensão da autorização para
funcionamento das sociedades supervisionadas pela SUSEP.

Parágrafo único. O cancelamento do cadastro do ressegu-
rador admitido, a pedido ou por imposição da SUSEP, implicará o
encerramento das atividades do escritório de representação nos termos
definidos no caput deste artigo.

CAPÍTULO VIII
DOS CONTRATOS
Art. 33. Os contratos de resseguro deverão incluir cláusula

dispondo que, em caso de liquidação da cedente, subsistem as res-
ponsabilidades do ressegurador perante a massa liquidanda, limitadas
ao montante de resseguro devido sob os termos do contrato de res-
seguro, independentemente dos pagamentos, indenizações ou bene-
fícios aos segurados, participantes, beneficiários ou assistidos ha-
verem ou não sido realizados pela cedente, ressalvados os casos
enquadrados no artigo 34 desta Resolução.

Art. 34. Os resseguradores e os seus retrocessionários não
responderão diretamente perante o segurado, participante, beneficiário
ou assistido pelo montante assumido em resseguro e em retrocessão,
ficando as cedentes que emitiram o contrato integralmente respon-
sáveis por indenizá-los.

Parágrafo único. Nos casos de insolvência, liquidação ou
falência da cedente é permitido o pagamento direto ao segurado,
participante, beneficiário ou assistido, da parcela de indenização ou
benefício correspondente ao resseguro, desde que o pagamento da
respectiva parcela não tenha sido realizado ao segurado pela cedente
nem pelo ressegurador à cedente, quando:

I - o contrato for facultativo;
II - nos demais casos, se houver cláusula contratual de pa-

gamento direto.
Art. 35. Nos contratos com a intermediação de corretoras de

resseguro, não poderão ser incluídas cláusulas que limitem ou res-
trinjam a relação direta entre as cedentes e os resseguradores, nem se
poderão conferir poderes ou faculdades a tais corretoras, além da-
queles necessários e próprios ao desempenho de suas atribuições
como intermediários independentes na contratação do resseguro.

Art. 36. Nos contratos a que se refere o artigo anterior é
obrigatória a inclusão de cláusula de intermediação, definindo se a
corretora está ou não autorizada a receber os prêmios de resseguro, ou
a coletar o valor correspondente às recuperações de indenizações ou
benefícios.

Parágrafo único. Estando a corretora autorizada ao recebi-
mento ou à coleta a que se refere o caput deste artigo, os seguintes
procedimentos serão observados:

I - o pagamento do prêmio à corretora libera a cedente de
qualquer responsabilidade pelo pagamento devido ao ressegurador;
e

II - o pagamento de sinistro à corretora só libera o res-
segurador quando efetivamente recebido pela cedente.

Art. 37. A formalização contratual das operações de res-
seguro deverá se dar em até 180 (cento e oitenta) dias do início da
vigência da cobertura, sob pena de esta não ser considerada, para
todos os fins e efeitos, desde o seu início.

§1o O disposto no caput deste artigo não exime a cedente de
fazer prova junto à SUSEP, da operação de resseguro, a qualquer
tempo, se assim lhe for exigido.

§ 2o O aceite do ressegurador ou resseguradores, na proposta
de resseguro é prova da cobertura contratada.

§ 3o Do contrato deverão constar a data da proposta, a data
do aceite e a data da vigência da cobertura, especificando ainda o
local que será usado como referência para a definição de hora de
início e término do contrato.

Art. 38. Os contratos de resseguro visando à proteção de
riscos situados em território nacional, deverão incluir cláusula de-
terminando a submissão de eventuais disputas à legislação e à ju-
risdição brasileiras, ressalvados os casos de cláusula de arbitragem,
que observarão a legislação em vigor.

Art. 39. Poderá ser prevista a participação do ressegurador na
regulação de sinistros, sem prejuízo da responsabilidade da segu-
radora perante o segurado.

Art. 40. Sem prejuízo das cláusulas mencionadas neste Ca-
pítulo, as cláusulas dos contratos de resseguro serão livremente es-
tabelecidas entre as partes contratantes devendo, contudo, serem pre-
vistos dispositivos estabelecendo:

I - o início e término dos direitos e obrigações de cada parte,
prevendo inclusive como cessarão estas responsabilidades nos casos
de cancelamento;

II - os critérios para o cancelamento;
III - os riscos cobertos e os riscos excluídos; e
IV - o período de cobertura, identificando o início de res-

ponsabilidade do ressegurador e o exato momento em que as perdas
encontram cobertura no contrato.

Art. 41. As cedentes e os resseguradores locais deverão man-
ter o efetivo controle dos contratos realizados, da sua carteira de
riscos cedida e/ou aceita, conforme o caso, dos intermediários, dos
prêmios estimados e efetivos, das recuperações de sinistros, bem
como de outras informações relevantes, mantendo-as à disposição da
S U S E P.

Parágrafo único. As demandas judiciais ou procedimentos de
arbitragem relativos ao pagamento de sinistros recusados pelo res-
segurador devem ser comunicados à SUSEP, dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da data da sua instauração.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 42. Ressalvadas as situações previstas na presente Re-

solução, as importâncias seguradas, prêmios, indenizações e todos os
demais valores relativos às operações de resseguros e retrocessão
serão expressos em moeda corrente nacional - Real (R$).

Art. 43. Toda documentação pública ou privada exigida pela
SUSEP, oriunda de outro País, deverá ser devidamente consularizada,
salvo documentos provenientes de países com os quais o Brasil tenha
celebrado acordo internacional, e estar acompanhada, quando redigida
em outro idioma, de tradução ao português, realizada por tradutor
público juramentado, na forma da legislação vigente, ressalvada ma-
nifestação contrária e expressa da SUSEP.

Art. 44. A SUSEP poderá, a qualquer tempo, realizar ins-
peções in loco, bem como exigir das cedentes, das corretoras de
resseguro e dos escritórios de representação, a prestação de infor-
mações e a apresentação de documentos que julgar necessários para o
exercício de suas funções de controle e fiscalização.

Art. 45. A SUSEP manterá e divulgará cadastro de res-
seguradores locais, admitidos e eventuais, bem como de corretoras de
resseguro.
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Art. 46. As normas contábeis aplicáveis às operações de
resseguro serão editadas pela SUSEP.

Art. 47. A SUSEP fica autorizada a expedir as normas com-
plementares necessárias à implementação do disposto nesta Reso-
lução.

Art. 48. As cessões de resseguro e de retrocessão firmadas
em data anterior à entrada em vigor desta Resolução deverão se
adaptar à presente norma quando de sua renovação.

Art. 49. O IRB-Brasil Resseguros S.A fica autorizado a con-
tinuar exercendo suas atividades de resseguro e de retrocessão, sem
qualquer solução de continuidade, independentemente de requerimen-
to e autorização governamental, qualificando-se como ressegurador
local e terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
entrada em vigor desta Resolução, para se adaptar ao disposto nesta
Norma.

Art. 50. Os resseguradores interessados no requerimento de
autorização para funcionamento como ressegurador local ou no ca-
dastramento como resseguradores admitidos ou eventuais, na forma
do Capítulo III, poderão fazê-lo a partir da data de publicação desta
Resolução.

Art. 51. Esta Resolução entra em vigor no prazo de cento e
vinte dias, após a sua publicação.

RESOLUÇÃO CNSP No 169, DE 2007.
Dispõe sobre o capital mínimo requerido para autorização e

funcionamento dos resseguradores locais e dá outras providências.
A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS -

SUSEP, no uso da atribuição que lhe confere o art.34, inciso XI, do
Decreto No 60.459, de 13 de março de 1967, considerando o inteiro
teor do Processo CNSP No 5, de 3 de dezembro de 2007, na origem,
e Processo SUSEP no 15414.003484/2007-39, torna público que o
CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP, em
sessão ordinária realizada em 17 de dezembro de 2007, na forma do
que estabelece a Lei No 5.627, de 1o de dezembro de 1970, os incisos
II e XI do art. 32 e alínea "d" do art. 96 do Decreto-Lei No 73, de 21
de novembro de 1966, o artigo 2o da Lei Complementar 126, de 15 de
janeiro de 2007, resolveu:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSICÕES GERAIS
Art. 1o Dispor sobre as regras de definição do capital mínimo

requerido para autorização e funcionamento dos resseguradores lo-
cais.

Art. 2o Considerar-se-ão, para efeitos desta Resolução, os
conceitos abaixo:

I - capital mínimo requerido: montante de capital que um
ressegurador local deverá manter, a qualquer momento, para poder
operar e é equivalente à soma do capital base com o capital adi-
cional.

II - capital base: montante fixo de capital, igual a
R$60.000.000,00(sessenta milhões de reais) que um ressegurador lo-
cal deverá manter, a qualquer momento;

III - capital adicional: montante variável de capital que um
ressegurador local deverá manter, a qualquer momento, para poder
garantir os riscos inerentes a sua operação, conforme disposto em
regulação específica.

IV - nota técnica atuarial: relatório técnico a ser elaborado
por atuário responsável perante a SUSEP que deverá conter os cri-
térios técnicos, a serem definidos em regulação específica, relativos
aos segmentos de mercado em que o ressegurador local deseje ope-
r a r.

V - plano de negócio: plano, estabelecido em regulação es-
pecífica, que deverá ser enviado à SUSEP.

VI - plano de recuperação de solvência: plano estabelecido
em regulação específica.

VII - plano corretivo de solvência: plano estabelecido em
regulação específica.

VIII - patrimônio líquido ajustado: é o patrimônio líquido
contábil ajustado pelas adições e deduções previstas em regulação
específica.

CAPÍTULO II
DA AUTORIZAÇÃO PARA OPERAR
Art. 3o Os resseguradoras locais que solicitarem autorização

para operar deverão apresentar capital mínimo igual ou superior ao
capital mínimo requerido.

Art. 4o A integralização do capital mínimo requerido, pelo
ressegurador local em início de operação, e, preferencialmente, a
qualquer tempo, nos termos desta Resolução, será de 50 (cinqüenta)
por cento em dinheiro ou títulos públicos federais e o restante em
ativos constituídos em conformidade com as disposições regulamen-
tares que regem os investimentos dos resseguradores locais.

Parágrafo único. A não integralização na forma disposta no
caput deste artigo sujeitará a sociedade resseguradora local à pe-
nalidade prevista no § 2o do art. 1o da Lei No 5.627, de 1o de
dezembro de 1970.

CAPÍTULO III
DAS EXIGÊNCIAS DO CAPITAL DO RESSEGURADOR

LOCAIS
Art. 5o Os resseguradores locais deverão apresentar, quando

do encerramento de seus balanços e de seus balancetes de março e
setembro, patrimônio líquido ajustado maior ou igual que o capital
mínimo requerido.

Art. 6o Uma vez calculado o capital mínimo requerido, se
ocorrer insuficiência de patrimônio líquido ajustado, o ressegurador
local deverá:

I - se a insuficiência for de até 30 (trinta) por cento do
capital mínimo requerido: apresentar à SUSEP plano corretivo de
solvência com previsão de recomposição patrimonial;

II - se a insuficiência for de 30 (trinta) a 50 (cinqüenta) por
cento do capital mínimo requerido: apresentar à SUSEP plano de
recuperação de solvência, acompanhado de novo plano de negócios e
nota técnica atuarial, para correção dos problemas que ocasionaram a
insuficiência de patrimônio líquido ajustado.

Parágrafo único. As periodicidades para a apuração das in-
suficiências dispostas nos incisos I e II deste artigo são semestrais e
mensais, respectivamente.

Art. 7o A SUSEP determinará o regime especial de fis-
calização de direção-fiscal, conforme dispõe o art. 89 do Decreto-Lei
No 73, de 1966, nas hipóteses previstas na regulação do plano de
recuperação de solvência ou quando a insuficiência de patrimônio
líquido ajustado do ressegurador local for de 50 (cinqüenta) a 70
(setenta) por cento do capital mínimo requerido.

Art. 8o O ressegurador local será considerado em estado de
insolvência econômico-financeira, sendo automaticamente cassada a
autorização para operação, quando a insuficiência de patrimônio lí-
quido Ajustado da sociedade resseguradora local for superior a 70
(setenta) por cento do capital mínimo requerido.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 9o Até que o CNSP regule as regras de capital adicional

pertinentes aos riscos de crédito, de mercado, legal, de subscrição e
operacional, a suficiência de patrimônio líquido ajustado, de que trata
esta Resolução, deverá ser aferida em relação ao maior dos valores a
seguir:

I - o capital mínimo requerido, na forma desta Resolução;
II - o máximo valor entre:
a)20% (vinte por cento) do total de prêmios retidos nos

últimos doze meses;
b)33% (trinta e três por cento) da média anual do total dos

sinistros retidos nos últimos trinta e seis meses.
Parágrafo único. A suficiência de patrimônio líquido ajus-

tado de que trata o caput deste artigo deverá ser calculada, para uma
determinada data base, através da diferença entre o patrimônio líquido
ajustado e o maior dos valores a que se referem os incisos I e II deste
artigo.

Art. 10. O prazo para adaptação e devida integralização do
capital, quando da regulação pelo CNSP das regras de capital adi-
cional pertinentes aos riscos de que trata o art. 9o desta Resolução,
será o mesmo prazo concedido para a adaptação das sociedades se-
guradoras às suas regras de capital adicional.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11. A SUSEP fica autorizada a baixar as normas ne-

cessárias à execução do disposto nesta Resolução.
Art. 12. O IRB-Brasil Resseguros S.A. terá o prazo de 180

(cento e oitenta) dias para adaptar-se ao disposto nesta Resolução.
Art. 13. Aplicam-se aos resseguradores locais o disposto nas

Resoluções CNSP Nos 156 e 157, ambas de 26 de dezembro de 2006,
e na Circular SUSEP No 311, de 27 de dezembro de 2005.

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ARMANDO VERGÍLIO DOS SANTOS JÚNIOR
Superintendente

<!ID792319-0>

RESOLUÇÃO Nº 170, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007

Dispõe sobre o capital adicional baseado
nos riscos de subscrição dos resseguradores
locais e dá outras providências.

A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS -
SUSEP, no uso da atribuição que lhe confere o art.34, inciso XI, do
Decreto No 60.459, de 13 de março de 1967, considerando o inteiro
teor do Processo CNSP No 4, de 3 de dezembro de 2007, na origem,
e Processo SUSEP no 15414.003483/2007-94, torna público que o
CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP, em
sessão ordinária realizada em 17 de dezembro de 2007, na forma do
que estabelece a Lei No 5.627, de 1o de dezembro de 1970, os incisos
II e XI do art. 32 e alínea "d" do art. 96 do Decreto-Lei No 73, de 21
de novembro de 1966, o artigo 2o da Lei Complementar 126, de 15 de
janeiro de 2007, resolveu:

Art. 1o Dispor sobre os critérios de estabelecimento do ca-
pital adicional baseado nos riscos de subscrição das operações de
seguro dos resseguradores locais.

Art. 2o Considera-se, para os fins desta Resolução:
I - resseguro proporcional: resseguro no qual a cedente trans-

fere ao ressegurador um percentual das responsabilidades que as-
sumiu;

II - resseguro não proporcional: qualquer resseguro que não
seja classificado como resseguro proporcional;

III - capital adicional: montante variável de capital que um
ressegurador local deverá manter, a qualquer tempo, para poder ga-
rantir os riscos inerentes a sua operação; e

IV - margem de solvência: o valor calculado nos termos
desta Resolução.

Art. 3o O capital adicional relativo aos riscos de subscrição
dos resseguradores locais será composto pela soma de duas par-
celas:

I - o valor obtido pela aplicação do modelo relativo aos
riscos de subscrição das sociedades seguradoras, para os resseguros
proporcionais, exceto para as operações de seguro habitacional dentro
do sistema financeiro de habitação, e para as operações de seguros de
pessoas e previdência complementar; e

II - o valor obtido pela aplicação do modelo de margem de
solvência de que trata esta Resolução para os resseguros não pro-
porcionais, para as operações de seguro habitacional dentro do sis-
tema financeiro de habitação, e para as operações de seguros de
pessoas e previdência complementar.

Art. 4o A margem de solvência de que trata o inciso II do art.
3o desta Resolução, relativa às operações dos riscos decorrentes de
contratos de seguros de danos, deverá observar o maior dentre os
seguintes valores:

I - 20% (vinte por cento) do total de prêmios retidos nos
últimos doze meses; e

II - 33% (trinta e três por cento) da média anual do total dos
sinistros retidos nos últimos trinta e seis meses.

Art. 5o O cálculo da margem de solvência para a obtenção do
valor previsto no inciso II do art. 3o desta Resolução, relacionado às
operações dos riscos decorrentes de contratos de seguros de pessoas e
previdência complementar, deverá observar os seguintes critérios:

I - Para as coberturas por sobrevivência, por morte, invalidez
e planos do tipo dotal e de rendas, quando houver garantia de re-
muneração mínima, a margem de solvência exigida é igual à soma
dos seguintes resultados:

a) Para as coberturas estruturadas em regime de capitali-
zação, o valor correspondente a 4% (quatro por cento) das provisões
matemáticas de benefícios a conceder e de benefícios concedidos
relativas aos resseguros diretos e às retrocessões aceitas, sem dedução
das retrocessões cedidas, multiplicado pelo percentual máximo entre
85% (oitenta e cinco por cento) e a razão obtida entre o montante
total das provisões matemáticas de benefícios a conceder e de be-
nefícios concedidos, deduzidas das retrocessões cedidas, e o montante
bruto total das provisões matemáticas de benefícios a conceder e de
benefícios concedidos calculadas para o último exercício;

b) Para as coberturas estruturadas nos regimes de repartição,
o valor correspondente a 0,3% dos capitais ressegurados multiplicado
pela razão entre o montante dos capitais em risco que permanecem a
cargo do ressegurador, líquido das retrocessões cedidas, e o montante
dos capitais em risco brutos, calculados para o último exercício,
sendo que esta relação não pode, em caso algum, ser inferior a 50%
(cinqüenta por cento).

c) Para os seguros temporários em caso de morte, com vi-
gência máxima de três anos, independentemente do regime financeiro
adotado, a mesma regra prevista na alínea "b" deste inciso, con-
siderando-se o percentual de 0,3% reduzido para 0,1%, e para os
mesmos seguros temporários com vigência superior a três e inferior a
cinco anos, a referida percentagem é reduzida para 0,15%.

II - Para as coberturas de risco em planos de seguros de
pessoas e em planos de previdência complementar, incluindo-se nes-
tes as coberturas de incapacidade para o exercício da atividade pro-
fissional, de morte por acidente, de invalidez por acidente ou por
doença, a margem de solvência exigida é igual à estabelecida para
operações dos riscos decorrentes de contratos de seguros de danos,
conforme artigo 4o desta Resolução.

III - Para as coberturas de sobrevivência e planos do tipo
dotal e de rendas, atrelados a fundos de investimento, em que não
haja a garantia de remuneração mínima, a margem de solvência exi-
gida é igual à soma dos seguintes valores:

a) Para o período de concessão de benefício, o mesmo cri-
tério estabelecido na alínea "a" do inciso I deste artigo;

b) Quando houver previsão de carregamento e o montante
destinado a cobrir despesas administrativas estiver alocado em pe-
ríodo superior a cinco anos, deverá ser utilizado o mesmo critério
estabelecido na alínea "a" do inciso I deste artigo, substituindo-se o
percentual das provisões matemáticas de 4% para 1%;

c) Quando houver previsão de carregamento e o montante
destinado a cobrir despesas administrativas estiver alocado em pe-
ríodo de até cinco anos, deverá ser utilizado o valor correspondente a
25% (vinte e cinco por cento) do total líquido das despesas ad-
ministrativas referentes à operação em questão, do último exercício;

d) Quando houver a garantia do risco de mortalidade, o valor
correspondente a 0,3% dos capitais em risco, calculados nos termos
da alínea "b" do inciso I deste artigo.

IV - Para as coberturas por sobrevivência estruturadas em
regime de capitalização atuarial e na modalidade de benefício de-
finido e para rendas concedidas em qualquer tipo de plano, a margem
de solvência exigida deverá obedecer ao mesmo critério estabelecido
na alínea "a" do inciso I deste artigo.

Art. 6o Para fins de determinação do capital adicional dos
resseguradores locais com menos de um ano de operação, serão uti-
lizadas, como base de cálculo, as projeções feitas para os doze pri-
meiros meses de operação, encaminhadas por meio da nota técnica
atuarial, conforme disposto em regulamentação específica de segu-
ros.

§ 1o Os resseguradores locais de que trata o caput deverão
seguir as regras dispostas no art 3o desta Resolução, a partir do 2o ano
de operação.

§ 2o Caso as projeções apresentadas não se confirmem nos
primeiros seis meses, contados a partir do início de operação, o
ressegurador local deverá reavaliá-las.

§ 3o Com base na reavaliação descrita no § 2o deste artigo, a
SUSEP definirá novo capital adicional.

§ 4o Caso o capital de que trata o § 3o deste artigo seja
superior ao inicialmente definido, deverá ser feito aporte imediato de
capital.

Art. 7o Fica a SUSEP autorizada a baixar instruções com-
plementares necessárias à execução das disposições desta Resolu-
ção.

Art. 8o O IRB-Brasil Resseguros S.A. terá o prazo de 180
(cento e oitenta) dias para adaptar-se ao disposto nesta Resolução.

Art. 9o Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ARMANDO VERGÍLIO DOS SANTOS JÚNIOR
Superintendente
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RESOLUÇÃO Nº 171, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007

Institui regras e procedimentos para a cons-
tituição das provisões técnicas das socie-
dades resseguradoras locais.

A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS -
SUSEP, no uso da atribuição que lhe confere o art. 34, inciso XI, do
Decreto No 60.459, de 13 de março de 1967, e considerando o que
consta do Processo CNSP No 6, de 3 de dezembro de 2007, e Pro-
cesso SUSEP no 15414.003641/2007-14, torna público que o CON-
SELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP, em sessão
ordinária realizada em 17 de dezembro de 2007, e com fulcro no
disposto no art. 32 do Decreto-Lei No 73, de 21 de novembro de
1966, na Lei Complementar No 126, de 15 de janeiro de 2007,
resolveu:

Art. 1o Instituir regras e procedimentos para a constituição
das provisões técnicas das sociedades resseguradoras locais.

Parágrafo único. Poderá ser admitida, mediante prévia au-
torização da SUSEP, a constituição de outras provisões técnicas re-
lacionadas a um produto, plano ou carteira, além das especificadas
nas normas de que trata esta Resolução, desde que previstas em nota
técnica atuarial elaborada por atuário responsável técnico.

Art. 2o Para cada provisão técnica especificada nesta Re-
solução, a sociedade resseguradora local deverá manter nota técnica
atuarial, elaborada pelo atuário responsável técnico, à disposição da
S U S E P.

I - a nota técnica atuarial com a metodologia de cálculo
deverá ser entregue à SUSEP no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis
contados da data de recebimento da solicitação, ou quando do envio
anual da avaliação atuarial;

II - a SUSEP poderá, a qualquer tempo, conforme se faça
necessário em cada caso concreto, determinar à sociedade ressegu-
radora a utilização de método específico para o cálculo da estimativa
de provisão técnica;

III - na hipótese prevista no inciso II deste artigo, a so-
ciedade resseguradora poderá encaminhar à SUSEP solicitação para a
utilização de método próprio, cuja aplicação dependerá de prévia
autorização da SUSEP; e

V - a SUSEP disporá sobre os ramos ou produtos que, em
função de suas características técnicas, devam ser excluídos da cons-
tituição de provisão técnica.

CAPÍTULO I
DAS PROVISÕES TÉCNICAS
Art. 3o Para garantia de suas operações, as sociedades res-

seguradoras locais autorizadas a operar devem constituir, mensal-
mente, as seguintes provisões técnicas, quando necessárias:

I - Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG);
II - Provisão de Prêmios Não Ganhos para Riscos Vigentes

mas Não Emitidos (PPNG-RVNE);
III - Provisão de Riscos em Curso (PRC);
IV - Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados

(IBNR);
V - Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL);
VI - Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Suficien-

temente Avisados (IBNER);
VII - Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PM-

BaC);
VIII - Provisão Matemática de Benefícios Concedidos

(PMBC);
IX - Provisão de Oscilação de Riscos (POR);
X - Provisão de Excedentes Técnicos (PET); e
XI - Provisão de Excedentes Financeiros (PEF).
CAPÍTULO II
DAS PROVISÕES DE PRÊMIOS
Art. 4o A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) deve ser

constituída para a cobertura dos sinistros a ocorrer, ao longo dos
prazos a decorrer, referentes aos riscos vigentes e registrados na data
base de cálculo.

Art. 5o A Provisão de Prêmios Não Ganhos para Riscos
Vigentes Mas Não Emitidos (PPNG-RVNE) deve ser constituída para
a cobertura dos sinistros a ocorrer, ao longo dos prazos a decorrer,
referentes aos riscos vigentes, porém não registrados na data base de
cálculo.

Art. 6o A Provisão de Riscos em Curso (PRC) deve ser
constituída se for constatada insuficiência da Provisão de Prêmios
Não Ganhos (PPNG) para a cobertura dos sinistros a ocorrer, con-
siderando o valor esperado ao longo de todo o prazo a decorrer,
referentes aos riscos vigentes na data base de cálculo.

CAPÍTULO III
DAS PROVISÕES DE SINISTROS
Art. 7o A Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados

(IBNR) deve ser constituída para a cobertura dos sinistros ocorridos e
ainda não avisados até a data base de cálculo, de acordo com a
responsabilidade da sociedade resseguradora.

Art. 8o A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) deve ser
constituída para a cobertura dos valores a pagar por sinistros avisados
até a data base de cálculo, de acordo com a responsabilidade da
sociedade resseguradora

Art. 9o A Provisão de Sinistros Ocorridos mas Não Su-
ficientes Avisados (IBNER) deve ser constituída, por meio de es-
timativa atuarial, para a cobertura do desenvolvimento dos sinistros
avisados e ainda não pagos, cujos os valores poderão ser alterados ao
longo do processo até a sua liquidação final, na data base de cálculo,
de acordo com a responsabilidade da sociedade reseguradora.

CAPÍTULO III
DAS PROVISÕES MATEMÀTICAS
Art. 10. A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder

(PMBaC) deve abranger o valor atual dos compromissos assumidos
pela sociedade resseguradora, nos contratos em que forem aplicáveis,

com vistas à garantia dos benefícios ressegurados, cuja a percepção
não tenha sido iniciada.

Art. 11. A Provisão Matemática de Benefícios Concedidos
(PMBC) deve abranger ao valor atual dos compromissos assumidos
pela sociedade resseguradora, nos contratos em que forem aplicáveis,
com vistas à garantia dos benefícios ressegurados, cuja a percepção já
tenha sido iniciada.

Art. 12. A PMBaC e a PMBC deverão ser calculadas con-
forme metodologia atuarial aprovada previamente pela SUSEP para
cada contrato de resseguro.

CAPÍTULO IV
DAS DEMAIS PROVISÕES
Art. 13. A Provisão de Oscilação de Risco (POR) deverá ser

constituída para a cobertura de eventuais desvios nos compromissos
esperados, ocasionado por flutuações na sinistralidade dos ramos,
carteiras, grupo de ramos ou classe de negócios.

Art. 14. A Provisão de Excedentes Técnicos (PET) será
constituída pelas sociedades resseguradoras para garantir os valores
destinados à distribuição de excedentes decorrentes de superávit téc-
nico na operacionalização de seus contratos, caso haja sua previsão
contratual.

Art. 15. A Provisão de Excedentes Financeiros (PEF) será
constituída pelas sociedades resseguradoras para garantir os valores
destinados à distribuição de excedentes financeiros, conforme regu-
lamentação em vigor, caso haja sua previsão contratual.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 16. As sociedades resseguradoras devem manter à dis-

posição da fiscalização da SUSEP, pelo período de 5 (cinco) anos, a
documentação e os dados estatísticos, em meio magnético, com-
probatórios do integral cumprimento do disposto nesta Resolução.

Art. 17. A SUSEP fica autorizada a editar as normas com-
plementares necessárias à execução do disposto nesta Resolução.

Art. 18. O IRB-Brasil Resseguros S.A. terá o prazo de 180
(cento e oitenta) dias para adaptar-se ao disposto nesta Resolução.

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor em 1o de janeiro de
2008.

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JÚNIOR
Superintendente

<!ID792336-0>

RESOLUÇÃO Nº 172, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007

Institui regras e procedimentos para os li-
mites de retenção das sociedades ressegu-
radoras locais.

A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS -
SUSEP, no uso da atribuição que lhe confere o art. 34, inciso XI, do
Decreto No 60.459, de 13 de março de 1967, e considerando o que
consta do Processo CNSP No 6, de 3 de dezembro de 2007, na
origem, e Processo SUSEP no 15414.003641/2007-14, torna público
que o CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS -
CNSP, em sessão ordinária realizada em 17 de dezembro de 2007 , e
com fulcro no disposto no art. 32 do Decreto-Lei No 73, de 21 de
novembro de 1966, na Lei Complementar No 126, de 15 de janeiro de
2007, resolveu:

Art. 1o Instituir regras e procedimentos para o estabeleci-
mento dos limites de retenção das sociedades resseguradoras locais.

Art. 2o Os valores máximos de responsabilidade que as so-
ciedades resseguradoras locais poderão reter, denominados limites de
retenção, em cada risco isolado, serão determinados com base no
valor do respectivo patrimônio líquido ajustado.

Art. 3o Para o cálculo dos valores de limite de retenção a
sociedade resseguradora deverá manter nota técnica atuarial, elabo-
rada pelo atuário responsável técnico, à disposição da SUSEP, ob-
servadas as seguintes disposições:

I - a nota técnica atuarial com a metodologia de cálculo
deverá ser entregue à SUSEP no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis
contados da data de recebimento da solicitação, ou quando do envio
anual da avaliação atuarial;

II - a SUSEP poderá, a qualquer tempo, conforme se faça
necessário em cada caso concreto, determinar à sociedade ressegu-
radora a utilização de método específico para o cálculo do limite de
retenção; e

III - na hipótese prevista no inciso II deste artigo, a so-
ciedade resseguradora poderá encaminhar à SUSEP solicitação para a
utilização de método próprio, cuja aplicação dependerá de prévia
autorização da SUSEP.

Art. 4o As sociedades resseguradoras deverão calcular, obri-
gatoriamente, os limites de retenção, por ramo, nos 1o e 3o trimestres
de cada ano, sendo facultado o cálculo de novo limite de retenção nos
2o e 4o trimestres de cada ano.

§1o Os valores calculados nos 1o e 2o trimestres deverão
considerar, como base de cálculo, o patrimônio líquido ajustado de
dezembro do ano anterior e os valores calculados no 3o e 4o trimestres
deverão considerar, como base de cálculo, o patrimônio líquido ajus-
tado de junho do mesmo ano.

§2o Os valores de limite de retenção deverão ser encami-
nhados à SUSEP.

§3o Os valores de limite de retenção referentes aos 1o e 3o

trimestres vigorarão, respectivamente, a partir de 1o de maio e 1o de
novembro do mesmo ano.

§4o Quando for utilizada a faculdade prevista no caput deste
artigo, os valores referentes aos 2o e 4o trimestres vigorarão, res-
pectivamente, a partir de 1o de agosto e 1o de fevereiro do ano
seguinte.

§5o No caso de aumento de capital em dinheiro ou bens,
integralizado após as datas base mencionadas no §1o deste artigo,
e/ou aumento ou redução da participação de uma sociedade res-

seguradora no patrimônio líquido de outra ou de entidade aberta de
previdência privada de fins lucrativos ou sociedade seguradora, estes
serão computados no cálculo do ativo líquido, não se aplicando, na
hipótese de diminuição do patrimônio líquido da sociedade parti-
cipada, a faculdade prevista no caput deste artigo, sendo, portanto,
obrigatório, o cálculo de novo limite de retenção no 2o e/ou no 4o

trimestres de cada ano.
Art. 5o A sociedade resseguradora não poderá aceitar riscos

quando:
I - o valor dos prejuízos contabilizados for superior à soma

do capital realizado mais reservas; ou
II - quando não possuir o capital mínimo exigido.
Parágrafo único. A sociedade resseguradora não poderá acei-

tar riscos no ramo em que não obtiver valor positivo para seu limite
de retenção.

Art. 6o As sociedade resseguradoras devem manter à dis-
posição da fiscalização da SUSEP, pelo período de 5 (cinco) anos, a
documentação e os dados estatísticos, em meio magnético, com-
probatórios do integral cumprimento do disposto nesta Resolução.

Art. 7o A SUSEP fica autorizada a editar as normas com-
plementares necessárias à execução do disposto nesta Resolução.

Art. 8o O IRB-Brasil Resseguros S.A. terá o prazo de 180
(cento e oitenta) dias para adaptar-se ao disposto nesta Resolução.

Art. 9o Esta Resolução entra em vigor em 1o de janeiro de
2008.

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JÚNIOR
<!ID792373-0>

RESOLUÇÃO Nº 173, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007

Dispõe sobre a atividade de corretagem de
resseguros, e dá outras providências.

A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS -
SUSEP, no uso da atribuição que lhe confere o art. 34, inciso XI, do
Decreto No 60.459, de 13 de março de 1967, e considerando o que
consta do Processo CNSP No 7, de 3 de dezembro de 2007, na
origem, e Processo SUSEP no 15414.004643/2007-12, torna público
que o CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS -
CNSP, em sessão ordinária realizada em 17 de dezembro de 2007, e
com fulcro no disposto no art. 32, inciso I do Decreto-Lei No 73, de
21 de novembro de 1966 e no art. 2o, no art. 8o, § 2o e no art. 12 da
Lei Complementar No 126, de 15 de janeiro de 2007, resolveu:

Capítulo I
DO OBJETO
Art. 1o As condições e requisitos para a atividade de cor-

retagem de resseguros ficam subordinadas às disposições da presente
Resolução.

Art. 2o A corretora de resseguros é a pessoa jurídica le-
galmente constituída e domiciliada no País, na forma da legislação
em vigor, autorizada a intermediar operações de resseguros e re-
trocessões.

Parágrafo único. A sociedade corretora de resseguros es-
trangeira poderá ser autorizada a operar no País, nos termos dos
artigos 64 a 73 do Decreto-Lei No 2.627, de 26 de setembro de 1940,
quando constituída sob a forma de sociedade por ações, ou dos
artigos 1.134 a 1.141 da Lei No 10.406, de 10 de janeiro de 2002, nos
demais casos.

Art. 3o Para fins do disposto nesta Resolução, consideram-
se:

I - participação qualificada: a participação, direta ou indireta,
por pessoas físicas ou jurídicas, equivalente a cinco por cento ou mais
de ações ou quotas representativas do capital total da empresa; e

II - empresas ligadas:
a) pessoas jurídicas relacionadas por participação, direta ou

indireta, de dez por cento ou mais do capital uma da outra;
b) pessoas jurídicas relacionadas por participação, direta ou

indireta, de dez por cento ou mais, por parte dos administradores e
respectivos parentes até o segundo grau de uma, em conjunto ou
isoladamente, no capital da outra;

c) pessoas jurídicas relacionadas por participação, direta ou
indireta, de dez por cento ou mais, por parte dos acionistas ou quo-
tistas de uma, em conjunto ou isoladamente, no capital da outra; e

d) cujos administradores, no todo ou em parte, sejam os
mesmos da sociedade supervisionada, ressalvados os cargos exercidos
em órgãos colegiados, previstos estatutária ou regimentalmente, e
desde que seus ocupantes não exerçam funções com poderes de ges-
tão.

Capítulo II
DA AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO
Art. 4o O funcionamento das sociedades corretoras de res-

seguros depende de prévia e expressa autorização da Superinten-
dência de Seguros Privados.

Art. 5o A autorização para funcionamento das sociedades
corretoras de resseguros submeter-se-á às seguintes condições, cujo
atendimento será examinado pela Superintendência de Seguros Pri-
vados:

I - publicação de declaração de propósito, por parte de pes-
soas físicas ou jurídicas que integrem grupo de controle das so-
ciedades corretoras de resseguros, nos termos e condições estabe-
lecidos pela Superintendência de Seguros Privados, que poderá di-
vulgá-la, utilizando, para tanto, o meio que julgar mais adequado;

II - demonstração da composição do grupo de controle da
sociedade;

III - autorização expressa, por todos os integrantes do grupo
de controle e por todos os detentores de participação qualificada:

a) à Secretaria da Receita Federal, para fornecimento à Su-
perintendência de Seguros Privados de cópia da declaração de ren-
dimentos, de bens e direitos e de dívidas e ônus reais, relativas aos
dois últimos exercícios, para uso exclusivo no respectivo processo de
autorização;
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b) à Superintendência de Seguros Privados, para acesso a
informações a seu respeito constantes de qualquer sistema público ou
privado de cadastro e informações.

IV - inexistência de restrições que possam, a juízo da Su-
perintendência de Seguros Privados, afetar a reputação dos contro-
ladores e detentores de participação qualificada, aplicando-se, no que
couber, as demais normas legais e regulamentares referentes às con-
dições para o exercício de cargos de administração nas sociedades
corretoras de resseguros;

V - comprovação, por todos os integrantes do grupo de
controle e por todos os detentores de participação qualificada, da
origem dos recursos utilizados no empreendimento;

VI - existência da expressão "Corretora de Resseguros" ou
"Corretagem de Resseguros" na denominação social e/ou no nome
fantasia da sociedade corretora de resseguros;

VII - inexistência de congênere com denominação social
e/ou nome fantasia idêntico;

VIII - não conter a denominação social e/ou nome fantasia
da sociedade corretora de resseguros em constituição sigla ou de-
nominação de órgãos públicos ou organismos internacionais;

IX - estar a sociedade corretora de resseguros organizada sob
a forma de sociedade por ações ou sociedade limitada;

X - ter a sociedade corretora de resseguros por objeto, única
e exclusivamente, atuar como intermediária na contratação de res-
seguros e retrocessões, ressalvada a prestação de serviços técnicos
relacionados à contratação e estruturação de programas de resseguros
e gerenciamento de riscos.

§ 1o As sociedades corretoras de resseguros credenciadas
pelo IRB- Brasil Resseguros S.A. até a data da publicação da presente
Resolução ficam dispensadas de apresentar a documentação de que
tratam os incisos deste artigo, devendo, para obter autorização de
funcionamento, comprovar documentalmente tal credenciamento.

§ 2o Não será aceito pedido de que trata este artigo em que
não haja identificação das pessoas físicas integrantes do grupo de
controle ou detentoras de participação qualificada.

§ 3o A exigência da publicação de declaração de propósito de
que trata o inciso I deste artigo não se aplica às sociedades corretoras
de resseguros credenciadas pelo IRB-Brasil Resseguros S.A. até a
data da publicação da presente Resolução.

Art. 6o O início das atividades da sociedade corretora de
resseguros deverá observar o prazo de noventa dias, contados a partir
da publicação do ato de autorização para funcionamento, podendo a
Superintendência de Seguros Privados conceder, excepcionalmente,
prorrogação do prazo, por mais noventa dias, mediante requisição
fundamentada, firmada pelos administradores da sociedade.

Parágrafo único. A Superintendência de Seguros Privados
poderá, no caso de prorrogação do prazo previsto no caput, exigir
quaisquer documentos e declarações necessários para atualização do
processo de autorização.

Capítulo III
DA APÓLICE DE RESPONSABILIDADE CIVIL
Art. 7o Obtida autorização para funcionamento, e sob pena

de seu cancelamento, a sociedade corretora de resseguros deverá
contratar no País, no prazo máximo de trinta dias, contado da data da
referida autorização, uma apólice de seguro de responsabilidade civil
profissional, com limite mínimo de garantia de R$ 10.000.000,00, ou
equivalente em moeda estrangeirade livre conversibilidade, para res-
ponder pelo cumprimento das obrigações relacionadas aos serviços
prestados no mercado brasileiro e garantia de quaisquer prejuízos
decorrentes de sua atuação profissional.

§ 1o No caso de contratação do seguro de que trata o caput
em moeda estrangeira, aplica-se o disposto na Resolução CNSP No

165, de 17 de julho de 2007.
§ 2o A apólice a que se refere o caput deste artigo deverá

permanecer vigente até a extinção das obrigações contraídas como
sociedade corretora de resseguros, sendo obrigatória a existência de
cláusula de reintegração automática total do limite de garantia da
apólice.

§ 3o Não será admitida apólice com franquia superior a R$
1.000.000,00, ou equivalente na moeda estrangeira na qual o seguro
tenha sido contratado.

§ 4o A Superintendência de Seguros Privados deverá receber
cópia e ser mantida informada, durante a vigência, de toda e qualquer
alteração que seja restritiva às condições da apólice original, cabendo
à sociedade corretora de resseguros e à seguradora garantidora do
risco informar eventuais alterações, sob pena de suspensão da au-
torização para funcionamento da sociedade corretora de resseguros,
nos termos do art. 20 da presente Resolução.

Capítulo IV
DA OPERAÇÃO DA SOCIEDADE CORRETORA DE

RESSEGUROS
Art. 8o Os seguintes atos relativos às sociedades corretoras

de resseguros devem ser comunicados à SUSEP, no prazo por ela
estabelecido:

I - transferência da sede;
II - alteração do capital social;
III - transformação da forma jurídica;
IV - investidura de administradores;
V - investidura de membros do conselho fiscal e de outros

órgãos estatutários;
VI - qualquer alteração do estatuto ou contrato social não

decorrente das operações de que tratam os artigos 5o, 12, 13, 15 e 18
desta Resolução.

Parágrafo único. A instalação de dependência, sua trans-
ferência ou encerramento de atividades, bem como a mudança de
endereço da sede, que não implique alteração do estatuto ou contrato
social, deverão ser comunicados à Superintendência de Seguros Pri-
vados no prazo máximo de sessenta dias, contado da data da ocor-
rência.

Art. 9o A sociedade corretora de resseguros deve nomear
responsável técnico, que seja diretor ou sócio gerente, para responder
pelos atos de corretagem de resseguros e de retrocessões, assim como
para se responsabilizar perante a Superintendência de Seguros Pri-
vados pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares vi-
gentes e pelo atendimento às informações solicitadas a respeito dos
contratos intermediados.

Parágrafo único. O responsável técnico da sociedade cor-
retora de resseguros, de que trata este artigo, deve ser corretor de
seguros devidamente habilitado e comprovar experiência em cor-
retagem de resseguros de, no mínimo, dois anos, e ter domicílio no
País.

Art. 10. No exercício de suas atividades, sem prejuízo de
outras atribuições, a sociedade corretora de resseguros deverá:

I - apresentar os documentos descritos no art. 22 desta Re-
solução à fiscalização da Superintendência de Seguros Privados, a
qualquer tempo;

II - entregar às cedentes brasileiras:
a) até o início de vigência do risco, a confirmação de co-

bertura de resseguro e suas respectivas condições com os percentuais
de aceitação;

b) dentro do prazo máximo de cinco dias úteis, contados a
partir da data de formalização, as notas de cobertura que documentem
as operações e os contratos de resseguro ou retrocessão devidamente
assinados;

III - comunicar à Superintendência de Seguros Privados
qualquer sanção que lhe tenha sido imposta, ou a seu controlador,
pela autoridade competente em outros países em que angarie con-
tratos de resseguros ou de retrocessões, no máximo até o mês se-
guinte à data em que tenha tomado conhecimento;

IV - obedecer às normas legais e regulamentares que dis-
ciplinam o resseguro e a retrocessão no País; e

V - proporcionar à cedente acesso a todas as informações
disponíveis sobre os resseguradores em que tenha feito a colocação
dos riscos intermediados, sejam contratos automáticos ou faculta-
tivos;

VI - informar a todas as partes envolvidas, no caso de ser a
sociedade corretora de resseguros ligada a sociedade seguradora ou
resseguradora.

Parágrafo único. Fica assegurado à sociedade corretora de
resseguros o recebimento de informações das cedentes a respeito das
particularidades dos riscos intermediados e, dos resseguradores, a
respeito das condições estabelecidas nas notas de cobertura ou con-
tratos de resseguros ou retrocessões, em especial quanto à forma e
prazos para pagamento dos prêmios, recuperações, comissões e tudo
o que se relacione com os negócios intermediados.

Art. 11. As sociedades corretoras de resseguros deverão
manter no País contas correntes para intermediação de resseguros e
retrocessões.

§ 1o As contas de que trata este artigo devem ser utilizadas
exclusivamente para pagamentos e recebimentos referentes às tran-
sações de resseguros e retrocessões intermediados.

§ 2o As movimentações referentes a valores provenientes de
intermediações de contratos de resseguros e retrocessões em moeda
estrangeira deverão ser realizadas em conta específica para este fim,
de acordo com o que dispõe o Conselho Monetário Nacional.

Capítulo V
DA TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE ACIONÁRIO E

DA REORGANIZAÇÃO
Art. 12. Deverão ser comunicadas à SUSEP a transferência

de controle societário ou qualquer mudança, direta ou indireta, no
grupo de controle, que possa implicar alteração na ingerência efetiva
nos negócios da sociedade, decorrentes de:

I - acordo de acionistas ou quotistas;
II - herança e atos de disposição de vontade, a exemplo de

doação, adiantamento da legítima e constituição de usufruto;
III - ato, isolado ou em conjunto, de qualquer pessoa, física

ou jurídica, ou de grupo de pessoas representando interesse comum.
Art. 13. Deverão também ser comunicados à SUSEP os atos

de fusão, cisão ou incorporação envolvendo sociedade corretora de
resseguros.

Art. 14. As comunicações de que tratam os artigos 12 e 13
desta Resolução devem estar acompanhadas de documentos que com-
provem o cumprimento do disposto no artigo 5o desta Resolução.

Art. 15. A Superintendência de Seguros Privados, na ocor-
rência das situações a seguir descritas, poderá exigir o cumprimento
de condições estabelecidas nos incisos III e V do art. 5o desta Re-
solução, a saber:

I - expansão da participação detida por acionista ou quotista
controlador, em percentual igual ou superior a cinco por cento do
capital, de forma acumulada ou não;

II - ingresso de acionista ou quotista com participação qua-
lificada ou com direitos correspondentes a participação qualificada,
decorrentes de atos jurídicos formalizados, direta ou indiretamente,
com outros acionistas ou quotistas da sociedade;

III - expansão da participação qualificada detida por acio-
nista ou quotista em percentual igual ou superior a cinco por cento do
capital da sociedade, de forma acumulada ou não;

IV - assunção da condição de acionista ou quotista detentor
de participação qualificada.

Art. 16. A ocorrência dos eventos de que tratam os artigos
12, 13 e 15 desta Resolução deverá ser comunicada à Superinten-
dência de Seguros Privados, no prazo máximo de sessenta dias, con-
tado a partir da prática do ato.

Art. 17. O não cumprimento do disposto nos artigos 14 e 15
desta Resolução, no prazo estabelecido no art. 16, implicará a sus-
pensão da autorização para funcionamento, na forma do art. 20 desta
Norma

Capítulo VI
DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DA AUTO-

RIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO
Art. 18. A prática de atos que acarretem a extinção das

sociedades corretoras de resseguros ou a mudança de objeto que
resulte na sua descaracterização como sociedade corretora de res-
seguros, implica o cancelamento da respectiva autorização para fun-
cionamento e dependem de prévia e expressa autorização da Su-
perintendência de Seguros Privados.

Art. 19. São requisitos indispensáveis para o cancelamento
da autorização para funcionamento das sociedades corretoras de res-
seguros:

I - publicação de declaração de propósito, nos termos e
condições estabelecidos pela SUSEP, que também poderá divulgá-la,
utilizando, para tanto, o meio que julgar mais adequado;

II - deliberação em assembléia geral ou reunião de quo-
tistas;

III - instrução do respectivo processo na Superintendência de
Seguros Privados, nos termos e condições por ela estabelecidos.

§ 1o Adicionalmente aos requisitos estabelecidos neste ar-
tigo, a Superintendência de Seguros Privados condicionará o can-
celamento à liquidação de operações passivas privativas das socie-
dades corretoras de resseguros.

§ 2o As disposições deste artigo não se aplicam à extinção da
sociedade decorrente de fusão, cisão total ou incorporação, desde que
a sociedade resultante ou sucessora seja sociedade corretora de res-
seguros.

Art. 20. A Superintendência de Seguros Privados, esgotadas
as demais medidas cabíveis na esfera de sua competência, suspenderá
a autorização para funcionamento das sociedades corretoras de res-
seguros, quando constatada, a qualquer tempo, uma ou mais das
seguintes situações:

I - inatividade operacional, sem justificativa aceitável;
II - sociedade não localizada no endereço informado à Su-

perintendência de Seguros Privados;
III - interrupção, sem justificativa aceitável, do envio de

informações exigidas pela regulamentação em vigor, àquela Autar-
quia;

IV - não observância do prazo para início de atividades;
V - restrição cadastral dos acionistas controladores; ou
VI - descumprimento do disposto no Capítulo III desta Re-

solução.
§ 1o A suspensão será decretada pelo prazo de 90 dias, após

ouvida a sociedade corretora de resseguros, que poderá ser intimada
por edital, quando não localizada em sua sede informada à Supe-
rintendência de Seguros Privados.

§ 2o A suspensão da autorização para funcionamento das
sociedades corretoras de resseguros não as desoneram do cumpri-
mento de todas as suas obrigações em relação aos contratos já por
elas intermediados.

§ 3o Cessada a causa para a suspensão durante o prazo de
noventa dias, a sociedade corretora de resseguros retornará às con-
dições de funcionamento anteriores à imposição da medida.

§ 4o Se até o último dia do prazo de suspensão, a sociedade
corretora de resseguros não fizer cessar a sua causa, a medida se
convolará em cancelamento.

§ 5o Na hipótese do parágrafo quarto deste artigo, a so-
ciedade corretora de resseguros somente receberá nova autorização
para funcionamento se protocolizar requerimento na forma do artigo
5o desta Resolução e se este for deferido pela Superintendência de
Seguros Privados.

Capítulo VII
DAS PENALIDADES
Art. 21. A sociedade corretora de resseguros e seus ad-

ministradores, acionistas, procuradores e representantes ficam sujeitos
às penalidades administrativas descritas nas normas para aplicação de
penalidades, aprovadas pelo Conselho Nacional de Seguros Priva-
dos.

Capítulo VIII
DA GUARDA DOS DOCUMENTOS
Art. 22. A sociedade corretora de resseguros deverá manter

em arquivos, pelo prazo estabelecido pela Superintendência de Se-
guros Privados, os documentos comprobatórios das operações de res-
seguros e retrocessões por ela intermediadas, em que conste o aceite
dos resseguradores, bem como:

I - correspondências e comunicações negociais;
II - comprovação das colocações de resseguros;
III - demonstrações do fluxo de prêmios e de indenizações;

e,
IV - extratos das contas correntes de que trata o art. 11 desta

Resolução.
Parágrafo único. Os arquivos e documentos de que trata este

artigo poderão ser integrados por meios magnéticos ou eletrônicos,
observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis ao te-
ma.

Capítulo IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 23. A Superintendência de Seguros Privados deverá

dispor sobre:
I - documentos necessários à instrução dos processos re-

lativos aos assuntos de que trata esta Resolução;
II - prazos a serem observados na instrução dos processos.
Art. 24. A Superintendência de Seguros Privados, no curso

da análise dos assuntos tratados nesta Resolução, poderá:
I - solicitar quaisquer documentos e informações adicionais

que julgar necessários à decisão acerca da pretensão;
II - convocar para entrevista os integrantes do grupo de

controle, os detentores de participação qualificada e os administra-
dores indicados da sociedade.
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Art. 25. A Superintendência de Seguros Privados indeferirá
os pedidos relacionados com os assuntos de que trata esta Resolução,
caso venha a ser apurada:

I - irregularidade cadastral contra os administradores, in-
tegrantes do grupo de controle ou detentores de participação qua-
lificada;

II - falsidade nas declarações ou documentos apresentados na
instrução do processo.

Parágrafo único. Nos casos de que trata o inciso I deste
artigo, a Superintendência de Seguros Privados poderá conceder pra-
zo aos interessados para que a irregularidade cadastral seja sanada.

Art. 26. A Superintendência de Seguros Privados disponi-
bilizará ao público, da forma que julgar adequada, relação atualizada
das sociedades corretoras de resseguros autorizadas a funcionar.

Art. 27. A Superintendência de Seguros Privados baixará as
instruções necessárias para o cumprimento da presente Resolução.

Art. 28. As sociedades corretoras de resseguros em fun-
cionamento na data de publicação desta Resolução terão o prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contados a partir dessa data, para se
adequar ao aqui disposto.

Parágrafo único. A adequação de que trata o caput exclui o
cumprimento do disposto no inciso I do art. 5o desta Resolução.

Art. 29. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JÚNIOR
Superintendente

<!ID792383-0>

RESOLUÇÃO Nº 174, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007

Dispõe sobre as condições tarifárias e sobre
disposições transitórias necessárias à ope-
ração do Seguro Obrigatório de Danos Pes-
soais Causados por Veículos Automotores
de Via Terrestre, ou por sua Carga, a Pes-
soas Transportadas ou não - Seguro DP-
VAT .

A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS -
SUSEP, no uso da atribuição que lhe confere o art. 34, inciso XI, do
Decreto No 60.459, de 13 de março de 1967 e considerando o que
consta do Processo CNSP No 98, de 18 de fevereiro de 1998, na
origem, e Processo SUSEP no 15414.004820/2006-80, torna público
que o CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS -
CNSP, em sessão ordinária realizada em 17 de dezembro de 2007,
com fulcro no disposto no art. 12 da Lei No 6.194, de 19 de dezembro
de 1974, com as alterações introduzidas pela Lei No 8.441, de 13 de
julho de 1992, resolveu:

Art. 1o Dispor sobre a revisão das condições tarifárias e
sobre disposições transitórias necessárias à operação do Seguro Obri-
gatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via
Terrestre, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não - Seguro
D P VAT.

Art. 2o Os prêmios tarifários, por categorias, ficam esta-
belecidos em:

Categoria Prêmio Tarifário (R$)
1 84,55
2 84,55
3 379,39
4 257,27
9 254,16
10 93,79

Parágrafo único. O Imposto sobre Operações Financeiras -
IOF incidirá sobre os prêmios tarifários, na forma da legislação es-
pecífica.

Art. 3o As indenizações, por coberturas, ficam estabelecidas
em:

Cobertura Indenização (R$)
Morte 13.500,00
Invalidez Permanente até 13.500,00
Despesas de Assistência

Médica e Suplementares
(DAMS)

Até 2.700,00

Art. 4o Os percentuais de repasse dos prêmios tarifários ar-
recadados relativos às categorias 1, 2, 9 e 10, previstos no caput do
art. 3o da Resolução CNSP No 35, de 15 de dezembro de 2000,
destinados às parcelas de Despesas Gerais e de Prêmio puro + IBNR
passam a ser de 6,4114% e 39,2398%, respectivamente.

§ 1o O valor a ser acumulado mensalmente, a título de
Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados - IBNR, para as
categorias de que tratam o caput deste artigo, será o equivalente à
diferença entre a parcela de 39,2398% sobre os prêmios tarifários
arrecadados e o somatório dos sinistros efetivamente pagos.

§ 2o Se a diferença a que se refere §1o deste artigo for
negativa, o valor correspondente deverá ser baixado do IBNR.

Art. 5o Os percentuais de repasse dos prêmios tarifários ar-
recadados, relativos às categorias 3 e 4, ficam estabelecidos em:

Componentes Percentuais (%)
SUS 45,0000
D E N AT R A N 5,0000
Despesas Gerais 7,8310
Margem de Resultado 2,0000
Corretagem 8,0000
Prêmio puro + IBNR 32,1690

§ 1o O valor a ser acumulado mensalmente, a título IBNR,
para as categorias de que trata o caput deste artigo, será o equivalente
à diferença entre a parcela de 32,169% sobre os prêmios tarifários
arrecadados e o somatório dos sinistros efetivamente pagos.

§ 2o Se a diferença referida no §1o deste artigo for negativa,
o valor correspondente deverá ser baixado do IBNR.

Art. 6o A parcela dos prêmios tarifários arrecadados des-
tinada a Despesas Gerais não poderá ser utilizada para pagamentos de
tributos, com exceção do PIS e COFINS incidentes especificamente
na operação do Seguro DPVAT.

Art. 7o Sem prejuízo ao disposto no art. 28 do anexo à
Resolução CNSP No 154, de 8 de dezembro de 2006, no caso de
veículos sujeitos ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Auto-
motores - IPVA, para o ano de 2008, para o Consórcio que inclui as
categorias 3 e 4, fica permitido o pagamento do prêmio do Seguro
DPVAT em parcela única que deverá ter vencimento até a data do
emplacamento ou licenciamento anual do respectivo veículo.

Art. 8o A SUSEP fica autorizada a baixar normas com-
plementares necessárias à execução das disposições desta Resolu-
ção.

Art. 9o Esta Resolução entra em vigor em 1o de janeiro de
2008, ficando revogada a Resolução CNSP No 151, de 28 de no-
vembro de 2006.

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JÚNIOR
Superintendente

<!ID792389-0>

RESOLUÇÃO Nº 175, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007

Dispõe sobre cooperativas de corretores de
seguros.

A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS -
SUSEP, no uso da atribuição que lhe confere o art. 34, inciso XI, do
Decreto No 60.459, de 13 de março de 1967, e considerando o que
consta do Processo CNSP No 9, de 3 de dezembro de 2007, na
origem, e Processo SUSEP no 15414.003866/2007-62, torna público
que o CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS -
CNSP, em sessão ordinária realizada em 17 de dezembro de 2007,
resolveu:

Art. 1o As cooperativas de corretores de seguros deverão
atender aos princípios da adesão e recesso voluntários dos sócios, do
controle democrático, sendo vedado o voto múltiplo, da participação
econômica, e da autonomia, independência e intercooperação em re-
lação a outras entidades.

Art. 2o Não será autorizado o registro de sociedade coo-
perativa de corretores de seguros que tenha entre seus associados
pessoas naturais ou jurídicas sem registro de corretor de seguros.

§ 1o Os sócios das pessoas jurídicas corretoras de seguros
que participem de sociedade cooperativa deverão ser corretores ha-
bilitados, gozando do livre exercício profissional.

§ 2o O corretor de seguros, integrante de cooperativa, que
tiver suspenso ou cancelado o registro, deverá ser imediatamente
excluído da cooperativa pelo Conselho de Administração ou pela
Diretoria, devendo o ato ser referendado pela Assembléia Geral.

§ 3o As sociedades seguradoras, entidades de previdência
privada aberta ou de capitalização não poderão pagar comissões à
sociedade cooperativa de corretores que tenha entre seus integrantes
corretores com registro suspenso ou cancelado.

Art. 3o Somente será concedido registro às sociedades co-
operativas de corretores de seguros que se organizarem com aten-
dimento aos requisitos da Lei Federal No 5.764/71, além da nor-
matização do CNSP e da SUSEP aplicável às demais sociedades
corretoras que não forem incompatíveis com a sua natureza.

Art. 4o A SUSEP poderá baixar normas complementares para
aplicação do disposto na presente Resolução.

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, ficando revogado o art. 12 da Resolução CNSP No 81, de 19
de agosto de 2002.

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JÚNIOR
Superintendente

<!ID792390-0>

RESOLUÇÃO Nº 176, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007

Altera a Resolução CNSP No 81 de 19 de
agosto de 2002 que dispõe sobre a ativi-
dade do corretor de capitalização e dá ou-
tras providências.

A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS -
SUSEP, no uso da atribuição que lhe confere o art. 34, inciso XI, do
Decreto No 60.459, de 13 de março de 1967, considerando o que
consta do Processo CNSP No 29, de 6 de dezembro de 2000, na
origem, e do Processo SUSEP no 15414.003581/2002-17, de 25 de
julho de 2002, torna público que o CONSELHO NACIONAL DE
SEGUROS PRIVADOS - CNSP, em sessão ordinária, realizada em 17
de dezembro de 2007, resolveu:

Art. 1o Alterar os artigos 8o, 11 e 12 da Resolução CNSP No

81, de 19 de agosto de 2002, que passam a ter a seguinte redação:
"Art. 8o O Curso de Habilitação Técnico-Profissional para

Corretor de Seguros deverá abranger, no mínimo, as seguintes dis-
ciplinas:

I - teoria geral de seguros;
II - legislação brasileira de seguros;
III - noções básicas do código de proteção e defesa do

consumidor e da parte geral do Código Civil Brasileiro; (NR)
IV - jurisprudência básica sobre seguros;
V - noções básicas de contabilidade de seguros; (NR)
VI - noções sobre liquidação de sinistros;

VII - noções sobre venda de seguros, ética, relações públicas
e relações humanas no trabalho; (NR)

III - contratos de seguros e aspectos técnicos das moda-
lidades de seguros;

IX - noções de gestão empresarial e de informática."(NR)
"Art. 11. O registro do corretor de capitalização, do corretor

de capitalização e de seguros de vida será feito por, indicação das
sociedades de capitalização e das sociedades seguradoras, dentre
aqueles aprovados em: (NR)

I - Exame Nacional de Habilitação Técnico-Profissional para
Corretores de Capitalização e para Corretores de Capitalização e de
Seguros de Vida, promovido pela FUNENSEG; ou (NR)

II - Curso de Habilitação Técnico-Profissional para Cor-
retores de Capitalização e para Corretores de Capitalização e de
Seguros de Vida, realizados pela FUNENSEG ou por outra instituição
de ensino credenciada pela SUSEP. (NR)

§ 1o O conteúdo programático do Exame Nacional de Ha-
bilitação Técnico-Profissional para Corretores de Capitalização e do
Curso de Habilitação Técnico-Profissional para Corretores de Ca-
pitalização será o constante dos incisos I, II, III, VII e VIII do art. 8o,
desta Resolução, adaptado às atividades do corretor de capitalização,
devendo, ainda, abranger noções de matemática financeira. (NR)

§ 2o O conteúdo programático do Exame Nacional de Ha-
bilitação Técnico-Profissional para Corretores de Capitalização e de
Seguros de Vida e do Curso de Habilitação Técnico-Profissional para
Corretores de Capitalização e de Seguros de Vida será o constante
dos incisos I, II, III, IV, VII, VIII e IX do art. 8o, desta Resolução,
adaptado às atividades do corretor de capitalização e de seguros de
vida, devendo, ainda, abranger noções de matemática financeira.
(NR)

§ 3o Aplicam-se aos corretores de que trata este artigo todos
os demais dispositivos desta Resolução, à exceção da obrigatoriedade
de contratação do seguro de responsabilidade civil de que trata o
inciso II de seu art. 4o.

§ 4o Aos corretores de previdência de que trata o parágrafo
único do art. 30, da Lei Complementar No 109, de 29 de maio de
2001, aplicam-se as normas de registro e habilitação previstas para os
corretores de capitalização e de seguros de vida e seu registro se fará
por indicação de entidade aberta de previdência complementar." e

"Art. 12. A concessão de registro de corretor de seguros
constituído sob a forma de pessoa jurídica somente será outorgada às
sociedades regularmente constituídas, que estejam organizadas sob a
forma de sociedade simples ou empresária".(NR)

Art. 2o Acrescentar o inciso III ao Art. 10 e o artigo 12-A, na
Resolução ora alterada, com a seguinte redação:

"Art. 10. (...)
III - comprovação de qualquer dos requisitos exigidos para o

registro dos corretores de seguro." (NR)
"Art. 12-A. A constituição de uma sociedade corretora, seja

para atuar no ramo de danos, no segmento de capitalização ou, ainda,
em capitalização, no ramo de pessoas ou em previdência comple-
mentar aberta, deve ter como diretor técnico, no caso de sociedade
por ações, ou sócio gerente, no caso de sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, um corretor habilitado para o segmento de
atuação da referida sociedade." (NR)

Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JÚNIOR
Superintendente

<!ID792391-0>

RESOLUÇÃO Nº 177, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2007

Dispõe sobre a apuração do passivo não
operacional das sociedades seguradoras, de
capitalização e das entidades abertas de
previdência complementar, de que tratam a
Lei No 10.190, de 14 de fevereiro de 2001,
recepcionada pelo Decreto-Lei No 73, de
21 de novembro de 1966, e a Lei Com-
plementar No109, de 29 de maio de 2001, a
penalidade e o plano de recuperação pela
inadequação do patrimônio líquido ao pas-
sivo não operacional.

A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS -
SUSEP, no uso da atribuição que lhe confere o art. 34, inciso XI, do
Decreto No 60.459, de 13 de março de 1967, e considerando o que
consta do Processo CNSP No 14, de 4 de dezembro de 2007, na
origem, e Proceso SUSEP no 15414.003414/2004-38, torna público
que o CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS -
CNSP, em sessão ordinária realizada em 17 de dezembro de 2007, na
forma do que estabelece o art. 32, inciso II, do Decreto-Lei No 73, de
21 de novembro de 1966, bem como o disposto nos arts. 5o, 29 e 74
da Lei Complementar No 109, de 29 de maio de 2001, e o § 1o do art.
3o do Decreto-Lei No 261, de 28 de fevereiro de 1967, resolveu:

Art. 1o Dispor sobre a apuração do passivo não operacional
das sociedades seguradoras, de capitalização e das entidades abertas
de previdência complementar, de que tratam a Lei no 10.190, de 14 de
fevereiro de 2001, recepcionada pelo Decreto-Lei No 73/66, e a Lei
Complementar No 109/01, a penalidade e o plano de recuperação pela
inadequação do patrimônio líquido ao passivo não operacional.

Art. 2o Para fins do disposto nesta Resolução, consideram-se
sociedades supervisionadas: sociedades seguradoras, de capitalização
e entidades abertas de previdência complementar.

Art. 3o As sociedades supervisionadas poderão, para fins de
apuração do passivo não operacional, excluir as seguintes obriga-
ções:

I - obrigações cuja liquidação esteja garantida pela vincu-
lação de ativos, desde que essa vinculação seja determinada por lei
especial; e




