
QUADRO COMPARATIVO E DE JUSTIFICATIVAS DOS DISPOSITIVOS PROPOSTOS 

 

MINUTA (SEI 0992963) DISPOSITIVOS ANTERIORES JUSTIFICATIVA OU COMENTÁRIO 

   

RESOLUÇÃO CNSP Nº     , DE 2021   

   

Dispõe sobre o Sistema de Controles Internos, a 
Estrutura de Gestão de Riscos e a atividade de 
Auditoria Interna. 

  

    

A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS - SUSEP, no uso da atribuição que lhe 
confere o art.34, inciso XI, do anexo ao Decreto n.º 
60.459, de 13 de março de 1967, torna público que o 
CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 
PRIVADOS - CNSP, em sessão 
ordinária/extraordinária realizada em XX de XXXX de 
2021, tendo em vista o disposto nos arts. 5º, inciso IV 
e 32, incisos I e II do Decreto-Lei n.º 73, de 21 de 
novembro de 1966, nos arts. 3º, incisos I e II, 37 e 74 
da Lei Complementar n.º 109, de 29 de maio de 2001, 
no art. 3º, § 1º do Decreto-Lei n.º 261, de 28 de 
fevereiro de 1967, nos arts. 2º e 12 da Lei 
Complementar n.º 126, de 15 de janeiro de 2007, e 
considerando o que consta do Processo SUSEP nº 
15414.606131/2021-43, 

  

   

R E S O L V E :    

   

CAPÍTULO I 

DO OBJETO E DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

  



Art. 1º Dispor sobre o Sistema de Controles Internos, a 
Estrutura de Gestão de Riscos e a atividade de 
Auditoria Interna. 

 Objeto da minuta de Resolução, que vem substituir: 

1. A Circ. 249/04, que dispõe sobre o Sistema de 
Controles Internos (SCI) e a Auditoria Interna; e 

2. O Cap. II do Título II da Circ. 517/15, que 
dispõe sobre a Estrutura de Gestão de Ricos 
(EGR). 

Art. 2º O disposto nesta Resolução aplica-se a: 

I -  sociedades seguradoras, entidades abertas de 
previdência complementar (EAPCs), sociedades de 
capitalização, resseguradores locais, escritórios de 
representação dos resseguradores admitidos e 
sociedades corretoras de resseguro; e 

II -  sociedades corretoras de seguros com faturamento 
bruto anual igual ou superior a R$12.000.000,00 (doze 
milhões de reais) no exercício precedente. 

 Entidades alcançadas pela minuta.  

Para as entidades listadas no inciso I, foi mantido o 
atual escopo de aplicação das Circulares 249/04 e 
517/15. 

Além disso o inciso II inclui, no escopo do SCI, as 
sociedades corretoras de seguros com faturamento 
bruto anual igual ou superior a R$12.000.000,00 
(inciso II), patamar a partir do qual são exigidos 
controles mais complexos de PLD/FT (Circular 
612/20, art. 47). 

   

CAPÍTULO II 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 3º A Estrutura de Gestão de Riscos, o Sistema de 
Controles Internos e a atividade de Auditoria Interna 
deverão ser compatíveis com a natureza, o porte, a 
complexidade, o perfil de risco e o modelo de negócio 
da supervisionada. 

Circ. 249/04, art. 1º, Parágrafo único. Os controles 
internos, independentemente do porte da sociedade ou 
entidade, devem ser efetivos e consistentes com a 
natureza, complexidade e risco das operações 
realizadas. 

--------- 

Circ. 517/15, art. 108-A, § 1º A Estrutura de Gestão de 
Riscos deverá ser proporcional à exposição da 
supervisionada a riscos e compatível com a natureza, 
escala e complexidade de suas operações. 

Adaptado dos dispositivos anteriores. 

Embora a minuta imponha requisitos diferenciados 
considerando o enquadramento nos segmentos 
definidos pela Res. 388/20, ainda assim cabe exigir 
que SCI, EGR e Auditoria Interna sejam compatíveis 
com a natureza, o porte, a complexidade, o perfil de 
risco e o modelo de negócio da entidade. 

Art. 4º Para fins do disposto nesta Resolução, 
consideram-se: 

 Define os termos utilizados na minuta.  



I - supervisionadas:  

a) sociedades seguradoras, entidades abertas de 
previdência complementar (EAPCs), sociedades de 
capitalização, resseguradores locais, escritórios de 
representação dos resseguradores admitidos e 
sociedades corretoras de resseguro; e 

b) sociedades corretoras de seguros com faturamento 
bruto anual igual ou superior a R$12.000.000,00 (doze 
milhões de reais) no exercício precedente. 

 Define “supervisionadas” em linha com o art. 2º. 

II - controles internos: conjunto coerente, abrangente e 
contínuo de processos e procedimentos realizados pela 
organização com o objetivo de assegurar 
minimamente: 

a) a eficiência operacional das atividades da 
supervisionada;  

b) a existência e prestação de informações financeiras 
e não financeiras às partes interessadas internas e 
externas, de forma tempestiva, fidedigna e completa; 

c) a conformidade das operações da organização com 
as leis e regulamentações aplicáveis, com as boas 
práticas, bem como com suas próprias políticas e 
normativos internos; e 

d) a condução prudente dos negócios; 

Como referência: Circ. 249/04, Art. 1º Determinar que 
as ... implantem controles internos de suas atividades, 
de seus sistemas de informações e do cumprimento das 
normas legais e regulamentares a elas aplicáveis. 

Estabelece definição para “controles internos”, não 
existente na Circ. 249/04. 

As alíneas “a”, “b” e “c” estão em linha com as 
categorias de objetivos descritas no COSO IC 2013 
(operações, reporte e conformidade), onde os riscos a 
tais objetivos justificam os controles internos. A Circ, 
249/04 também fazia, de certa forma, referência a tais 
objetivos no seu art. 1º. 

A alínea “d” atende ao ICP 8 (8.2.1 - The internal 
controls system should ensure effective and efficient 
operations, adequate control of risks, prudent 
conduct of business, reliability of financial and non-
financial information reported (both internally and 
externally), and compliance with laws, regulations, 
supervisory requirements and the insurer's internal 
rules and decisions. It should be designed and 
operated to assist the Board and Senior Management 
in the fulfilment of their respective responsibilities 
for oversight and management of the insurer. Some 
insurers have a designated person or function to 
support the advancement, coordination and/or 
management of the overall internal controls system 
on a more regular basis.). 

III - Sistema de Controles Internos (SCI): conjunto de 
componentes que fornecem os fundamentos e os 
arranjos organizacionais para a concepção, 
implementação, operacionalização, monitoramento, 
análise crítica e melhoria contínua dos controles 

 Estabelece definição para “Sistema de Controles 
Internos”, não existente na Circ. 249/04, em linha 
com a definição estabelecida para a EGR no inciso V. 



internos através de toda a organização; 

IV - gestão de riscos: processos e procedimentos 
empregados de forma coordenada para identificar, 
avaliar, mensurar, tratar, monitorar e reportar os riscos 
da organização, tendo por base a adequada 
compreensão dos tipos de risco, de suas características 
e interdependências, das fontes de riscos e de seu 
potencial impacto sobre o negócio; 

Circ. 517/15, Art. 108-B, I - Gestão de riscos: 
atividades coordenadas para identificar, avaliar, 
mensurar, tratar e monitorar os riscos de uma 
organização, tendo por base a adequada compreensão 
dos tipos de risco, de suas características e 
interdependências, das fontes de riscos e de seu 
potencial impacto sobre o negócio; 

Mantém definição de “gestão de riscos” da Circ. 
517/15. 

V - Estrutura de Gestão de Riscos (EGR): conjunto de 
componentes que fornecem os fundamentos e os 
arranjos organizacionais para a concepção, 
implementação, operacionalização, monitoramento, 
análise crítica e melhoria contínua da gestão de riscos 
através de toda a organização; 

Circ. 517/15, Art. 108-B, III - Estrutura de Gestão de 
Riscos: conjunto de componentes que fornecem os 
fundamentos e os arranjos organizacionais para a 
concepção, implementação, monitoramento, análise 
crítica e melhoria contínua da gestão de riscos através 
de toda uma organização; 

Mantém definição de “Estrutura de Gestão de 
Riscos” da Circ. 517/15. 

VI - grupo prudencial: conforme definição estabelecida 
em regulação do Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP); 

Como referência:  Res. 388/20, Art. 2º, IV - grupo 
prudencial: conjunto de supervisionadas no qual um 
mesmo sócio ou grupo de sócios detém o controle ou 
participa em regime de controle conjunto; 

Objetiva remeter à definição estabelecida na Res. 
388/20. 

VII - grupo segurador: conforme definição 
estabelecida em regulação do CNSP; 

Como referência:  Res 321/15, Art. 121, II - grupo 
segurador: qualquer grupo de empresas sujeito a um 
controle comum ou influência dominante, que conduza 
negócios e/ou atividades relacionadas a seguro, 
resseguro, previdência complementar aberta ou 
capitalização; 

Objetiva remeter à definição estabelecida na Res. 
321/15. 

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

 Define “conglomerado financeiro” em linha com a 
definição estabelecida na Res. 321/15. Como o termo 
também é definido de outras formas em outras 
Resoluções CNSP, a definição estabelecida na Res. 
321/15 foi aqui repetida. 

IX- órgãos de administração: Conselho de 
Administração e Diretoria; 

 Define “órgãos de administração”, facilitando a 
referência à Diretoria e Conselho de Administração 
ao longo da minuta. 

X - órgão de administração máximo: o Conselho de 
Administração ou, se inexistente, a Diretoria; e 

 Define “órgão de administração máximo”, facilitando 
a referência ao órgão com poderes máximos na 
entidade, que pode ser a Diretoria na ausência de 



Conselho de Administração. 

XI - colaboradores: administradores, funcionários, 
prestadores de serviços terceirizados e demais 
parceiros relevantes da supervisionada. 

 Define “colaboradores”. 

   

CAPÍTULO III 

DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS 

  

Seção I 

Das Disposições Gerais deste Capítulo 

  

Art. 5º As supervisionadas deverão implementar e 
manter Sistema de Controles Internos (SCI) que atenda 
aos requisitos mínimos estabelecidos neste capítulo. 

 

Circ. 249/04, Art. 1º Determinar que as sociedades 
seguradoras, os resseguradores locais, os escritórios de 
representação dos resseguradores admitidos, as 
sociedades de capitalização, as entidades de 
previdência complementar aberta e as sociedades 
corretoras de resseguro implantem controles internos 
de suas atividades, de seus sistemas de informações e 
do cumprimento das normas legais e regulamentares a 
elas aplicáveis. (Artigo alterado pela Circular SUSEP 
nº 363/2008). 

Estabelece o SCI. 

 

 

 Parágrafo único. O SCI a ser implementado e mantido 
pelos escritórios de representação dos resseguradores 
admitidos deverá abranger os processos realizados 
exclusivamente pelo escritório, não se estendendo aos 
processos realizados no exterior pelo ressegurador por 
ele representado. 

 Estabelece que é cabível exigir controles internos 
somente dos processos realizados pelo escritório de 
representação em si, visto que os processos 
realizados pelo ressegurador que ele representa, em 
tese, já seriam alvo de regulamentação e supervisão 
por parte das autoridades do seu país de origem. 

Art. 6º Os controles internos deverão: 

I - ser elaborados, implementados e operacionalizados 
de forma eficaz e eficiente; 

II - permear os diversos níveis organizacionais, 
abrangendo processos, unidades de negócios e a 
supervisionada como um todo; e 

III - estar integrados às atividades de rotina da 
supervisionada. 

Circ. 249/04, art. 1º, Parágrafo único. Os controles 
internos, ... , devem ser efetivos... 

 

Estabelece os requisitos básicos para os controles 
internos. 

Inova em relação à Circ. 249/04, que somente falava 
em controles internos serem efetivos. 



Art. 7º O SCI, cujas disposições deverão estar 
formalizadas e acessíveis a todos os colaboradores da 
supervisionada, deverá prever, no mínimo: 

I - adoção de elevados padrões éticos e de conduta e de 
uma cultura de controle que demonstre e enfatize, a 
todos os colaboradores da supervisionada, a 
importância dos controles internos e o papel de cada 
um deles no processo; 

II - clara definição de níveis de autoridade e 
segregação objetiva de deveres, de forma a mitigar e 
gerenciar conflitos de interesses; 

III - meios de identificação e avaliação dos riscos que 
possam afetar adversamente a realização dos objetivos 
da supervisionada; 

IV - atividades de controle que assegurem que as ações 
necessárias para gerenciar riscos sejam executadas 
adequadamente; 

V - canais de comunicação e linhas de reporte que 
assegurem aos colaboradores da supervisionada, bem 
como às partes interessadas externas, acesso 
tempestivo às informações relevantes para suas 
respectivas funções e necessidades; e 

VI - mecanismos de acompanhamento sistemático das 
atividades relacionadas ao SCI, com o objetivo de 
assegurar sua efetividade face às atividades 
desenvolvidas e os riscos assumidos. 

Circ. 249/04, Art. 3º Os controles internos, cujas 
disposições devem ser acessíveis a todos os 
funcionários da sociedade, do ressegurador local, do 
escritório de representação do ressegurador admitido 
ou da entidade, não poderão deixar de prever: (Artigo 
alterado pela Circular SUSEP nº 363/2008). 

I – a definição de responsabilidades dentro da 
sociedade, do ressegurador local, do escritório de 
representação ou da entidade; (Inciso alterado pela 
Circular SUSEP nº 363/2008). 

II – a segregação das atividades atribuídas aos 
integrantes da sociedade, do ressegurador local, do 
escritório de representação do ressegurador admitido 
ou da entidade; (Inciso alterado pela Circular SUSEP 
nº 363/2008). 

III - os meios de monitoramento, de forma a identificar 
potenciais áreas de conflitos, a fim de minimizá-los; 

IV – os meios de identificação e avaliação dos fatores 
internos e externos que possam afetar ou contribuir 
adversamente para a realização dos objetivos da 
sociedade, do ressegurador local, do escritório de 
representação admitido ou da entidade; (Inciso alterado 
pela Circular SUSEP nº 363/2008). 

V - a existência de canais de comunicação que 
assegurem aos funcionários, segundo o correspondente 
nível de atuação, o acesso às informações consideradas 
relevantes para o desempenho de suas tarefas e 
responsabilidades; 

VI - a definição dos níveis hierárquicos e das 
respectivas responsabilidades em relação ao conteúdo 
das informações; 

VII - o acompanhamento sistemático das atividades 
desenvolvidas, de forma a avaliar se os objetivos estão 
sendo alcançados, se os limites estabelecidos, as leis e 
os regulamentos aplicáveis estão sendo cumpridos, 
bem como assegurar a pronta correção de eventuais 

Estabelece o mínimo a ser observado pelo SCI, como 
também a necessidade de serem acessíveis a todos na 
entidade. Inova em relação à exigência de 
formalização. 

Os incisos da minuta buscam incluir, com outras 
palavras, as previsões mínimas dispostas nos incisos 
do art. 3º da Circ. 249/04. Em relação aos incisos VI 
e VIII da Circ. 249/04, relativos aos sistemas de 
informação, o disposto neles será tratado com maior 
detalhe em minuta de Circular sobre Riscos 
Cibernéticos. 

Ainda, os incisos da minuta buscam, de certa forma, 
refletir os cinco componentes integrados dos 
controles internos previstos no COSO IC 2013 
(ambiente de controle, avaliação de risco, atividades 
de controle, informação/comunicação e atividades de 
monitoramento). 

Especificamente em relação ao disposto no inciso I, 
antes era colocado na Circ 249/04, art. 5º, como uma 
atribuição da Diretoria. Agora, ao ser colocado como 
item do SCI, passa a ser algo a ser garantido pelos 
órgãos de administração e acompanhado/avaliado 
pelas unidades de conformidade e de gestão de riscos 
e pelo diretor de controles internos, no âmbito de 
suas atribuições estabelecidas na minuta. 



desvios; 

VIII - a existência de testes periódicos de segurança 
para os sistemas de informação mantidos em meio 
eletrônico ou não. 

--------- 

Circ. 249/04, Art. 5º É de incumbência da diretoria da 
sociedade, do ressegurador local ou da entidade, e do 
representante do ressegurador admitido, além das 
responsabilidades enumeradas no art. 2o desta 
Circular, a promoção de elevados padrões éticos e de 
integridade e de cultura organizacional que 
demonstrem e enfatizem, a todos os funcionários, a 
importância dos controles internos e o papel de cada 
um deles no processo. (Artigo alterado pela Circular 
SUSEP nº 363/2008). 

Parágrafo único. Em atendimento aos incisos III e IV 
do caput, a supervisionada deverá elaborar e manter 
um inventário dos principais riscos identificados e das 
correspondentes atividades de controle, explicitando 
seus objetivos e os responsáveis por sua execução. 

 Não havia este inventário de riscos na Circ. 249/04. 

Este inventário vem substituir o Perfil de Riscos da 
forma como era instituído na EGR pela Circ 517/15 
(o termo perfil de risco continua sendo usado, mas 
com sentido mais generalista). Agora, este inventário 
de riscos será iniciado através do SCI, passando a 
incluir a descrição dos controles associados aos 
riscos identificados, sendo então complementado 
através da EGR, com o que antes era exigido para o 
Perfil de Riscos (ver art. 15, § 1º da minuta) 

   

Seção II 

Da Política de Conformidade 

  

Art. 8º A supervisionada deverá possuir uma política 
de conformidade que contemple, no mínimo: 

I - o compromisso dos órgãos de administração com a 
ética e a conformidade, bem como com a melhoria 
contínua dos processos e procedimentos relacionados à 
sua garantia; 

 Não era prevista política de conformidade na Circ. 
249/04. 

Estabelece a política da companhia em relação à 
garantia da conformidade, ou seja, observância das 
normas internas e externas, bem como de princípios 
éticos e de conduta (o conceito de conformidade está 



II - princípios éticos e de conduta aplicáveis aos 
colaboradores da supervisionada; 

III - papéis e responsabilidades relativos à garantia da 
conformidade e à avaliação da aderência aos princípios 
mencionados no inciso II, nos diversos níveis da 
supervisionada; 

IV - canais de comunicação e linhas de reporte para 
encaminhamento de informações sobre deficiências, 
riscos ou incidentes relativos à conformidade e sobre 
desvios de ética e conduta, incluindo canais de 
denúncias, internas ou externas, e mecanismos para 
impedir qualquer espécie de retaliação aos 
denunciantes; e 

V - as diretrizes para: 

a) promoção e disseminação de valores éticos e da 
cultura de controle entre os colaboradores da 
supervisionada; e 

b) identificação e tratamento de deficiências, riscos ou 
incidentes relativos à conformidade e de desvios de 
ética e conduta, a fim de assegurar a aplicação de ações 
disciplinares adequadas e a comunicação às instâncias 
pertinentes da supervisionada, à Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) ou a outras autoridades. 

§ 1º A critério da supervisionada, os itens relativos à 
ética e conduta, previstos nos incisos do caput, 
poderão estar contidos em um código de ética e 
conduta elaborado à parte. 

disposto no art. 4º, II, “c” da minuta). 

 

§ 2º A política de conformidade, bem como o código 
de ética e conduta, quando houver, deverão ser: 

I - registrados formalmente, por escrito; 

II - aprovados pelo órgão de administração máximo da 
supervisionada; 

III - divulgados aos colaboradores da supervisionada, 
mediante linguagem clara, acessível e em nível de 
detalhamento compatível com as funções que 

 Estabelece as exigências mínimas para a política de 
conformidade, quanto a: formalização, aprovação, 
divulgação e frequência mínima de reavaliação (que 
não necessariamente precisa levar à sua alteração, a 
não ser que necessária para manter sua adequação) 



desempenham; e 

IV - reavaliados, no mínimo, anualmente. 

   

Seção III 

Dos Papéis e Responsabilidades 

  

Art. 9º A supervisionada deverá designar um diretor 
estatutário como responsável pelos controles internos. 

Circ. 249/04, Art. 9º As sociedades e entidades 
deverão indicar, na próxima assembleia geral, reunião 
do conselho de administração ou reunião do conselho 
deliberativo que se seguir à publicação desta Circular, 
o nome do diretor responsável pelos controles internos, 
a contar da data de publicação desta Circular. 

Mantém a figura do diretor responsável pelos 
controles internos, prevista atualmente na Circ. 
249/04 (que não traz muitos detalhes quanto a suas 
atribuições). 

Embora esta figura também venha, por força desta 
minuta, a assumir atribuições relativas à gestão de 
riscos (ver suas atribuições no art. 36 da minuta), 
optou-se por mantê-lo com a denominação atual, já 
bastante difundida no mercado. 

§ 1º No caso dos escritórios de representação de 
resseguradores admitidos, aplicam-se aos 
representantes, no que couber, as disposições desta 
Resolução relativas ao diretor mencionado no caput.  

 Previsão específica para escritórios de representação 
de resseguradores admitidos, inspirada na Circ. 
612/20, art. 12, §§ 2º e 3º. 

O caso das sociedades corretoras de resseguros não 
foi tratado porque entendemos que as disposições da 
Res. 330 valem para seus administradores.  

§ 2º O diretor de que trata o caput poderá 
desempenhar outras atribuições relativas à governança 
da supervisionada, de caráter de fiscalização ou 
controle, sendo-lhe vedado, direta ou indiretamente, o 
acúmulo de funções relativas à gestão, de caráter 
executivo ou operacional, ou que impliquem em 
assunção de riscos relevantes relativos ao negócio. 

Como referência:  Res. 330/15, Art. 11. As entidades 
referidas no art. 1º deverão atribuir a diretores 
estatutários funções específicas, por área de atividade, 
conforme regulamentação em vigor. 

§ 1.º As funções previstas na regulamentação poderão 
ser exercidas cumulativamente com outras atribuições 
e funções executivas. 

§ 2.º As funções previstas na regulamentação em vigor 
referentes à gestão, de caráter executivo ou 
operacional poderão ser exercidas pelo mesmo diretor 
estatutário. 

§ 3.º As funções previstas na regulamentação em vigor 
referentes à governança, de caráter de fiscalização ou 

Busca alinhamento com o disposto no art. 11 do 
Anexo II da Res. 330/15 (e Carta Circular 
Susep/CGRAT nº 1/2016). 

Ainda, deixa explícito que o diretor de controles 
internos não pode acumular funções que “impliquem 
em assunção de riscos relevantes relativos ao 
negócio”, em alinhamento com o que antes era 
exigido pelo art. 108-I da Circ. 517/15 do Gestor de 
Riscos, que não fosse “responsável primário por 
decisões que levem a supervisionada a assumir 
riscos”. Isso se insere num novo modelo em que 
deixa de existir a exigência de um Gestor de risco, 
dando lugar a uma unidade de gestão de riscos (mais 
bem explicado na justificativa do art. 18 da minuta). 



controle poderão ser exercidas pelo mesmo diretor 
estatutário. 

§ 4.º É vedada a acumulação pelo mesmo diretor 
estatutário de quaisquer das funções previstas no 
parágrafo segundo com quaisquer das funções 
previstas no parágrafo terceiro, exceto para as 
sociedades de responsabilidade limitada ou EIRELI. 

... 

--------- 

Como referência:  Circ. 517/15, Art. 108-I. O Gestor 
de Riscos não deverá ser responsável primário por 
decisões que levem a supervisionada a assumir riscos. 

 

§ 3º O diretor de que trata o caput deverá possuir a 
prerrogativa de se reunir, sempre que considerar 
necessário, com o Comitê de Riscos ou o Conselho de 
Administração, quando existentes, ou com o presidente 
ou executivo principal da companhia, sem a presença 
dos demais diretores. 

Como referência:  Circ. 517/15, Art. 108-H, Parágrafo 
único. Caso a supervisionada possua um Conselho de 
Administração, o Gestor de Riscos deverá ter a 
prerrogativa de se reunir com ele sem a presença da 
Diretoria, sempre que considerar necessário. 

Busca dar ao diretor de controles internos a 
prerrogativa de acesso ao comando maior da 
companhia, algo que era dado ao Gestor de Riscos no 
parágrafo único do art. 108-H da Circ. 517/15. 

§ 4º É vedado ao diretor de que trata o caput receber 
bônus ou incentivos remuneratórios atrelados ao 
desempenho das unidades de negócio. 

 Busca evitar conflitos de interesses. 

§ 5º O estatuto ou contrato social da supervisionada 
deverá dispor de forma expressa sobre as atribuições 
do diretor de que trata o caput, observados os 
requisitos desta Circular. 

 Busca garantir a devida formalização de suas 
atribuições. 

Art. 10. A supervisionada deverá constituir uma 
unidade de conformidade, responsável exclusivamente 
por monitorar e suportar continuamente as atividades 
destinadas à garantia da conformidade, à qual 
competirá, no mínimo: 

I - participar da identificação e avaliação dos riscos 
relativos à conformidade; 

II - identificar os processos de trabalho associados aos 

 Busca adequação ao ICP 8, quanto ao 
estabelecimento da função de conformidade 
(compliance function). 

Entretanto, a linha adotada foi de exigir maior 
formalização dessa figura na estrutura da entidade, 
exigindo-se a constituição de uma unidade, ao invés 
de somente a indicação de um profissional com esta 
responsabilidade (como a Circ. 517/15 fazia com o 
Gestor de Risco, que buscava estabelecer a função de 



principais riscos mencionados no inciso I e avaliá-los 
periodicamente quanto à efetividade dos controles 
utilizados para garantia da conformidade, inclusive 
com relação à suficiência e adequação dos recursos 
materiais e humanos envolvidos; 

III - orientar quanto a estratégias e alternativas para 
garantia da conformidade; 

IV - acompanhar a implementação de planos de ação 
ou medidas corretivas que visem a sanear deficiências 
relativas à garantia da conformidade; 

V - conduzir ou acompanhar investigações relativas a 
denúncias internas e externas, sanções ou medidas de 
supervisão aplicadas pela Susep ou outras autoridades, 
entre outros casos que possam sinalizar riscos à 
conformidade; e 

VI - auxiliar na informação e na capacitação dos 
colaboradores da supervisionada com relação a ética e 
conformidade. 

gestão de riscos também preconizada no ICP 8, e que 
agora também deixa de existir para ser exigida uma 
unidade de gestão de riscos - ver art. 18 da minuta). 

Neste modelo a unidade de conformidade (que, junto 
com o diretor responsável pelos controles internos, 
compõe a 2ª linha de defesa) não só monitora as 
unidades de negócio (1ª linha de defesa) como 
também as auxilia nas atividades relativas à garantia 
da conformidade. O trabalho de ambas é objeto 
também de avaliação pela Auditoria Interna (3ª linha 
de defesa), que, por não poder prestar este tipo de 
suporte, possui uma independência ainda maior. 

  

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos 
escritórios de representação dos resseguradores 
admitidos. 

 Isenta os escritórios de representação dos 
resseguradores admitidos de constituir unidade de 
conformidade. 

§ 2º A unidade de que trata o caput estará desobrigada 
de realizar a atribuição prevista no inciso II caso a 
supervisionada, ou o grupo prudencial ao qual ela 
pertence, possua uma unidade específica responsável 
pela avaliação de seus controles internos, devendo tal 
unidade elaborar relatório análogo ao descrito no § 7º 
especificamente sobre esta atividade. 

Como referência:  Circ. 517/15, Art. 108-E, § 1º-A. O 
Gestor de Riscos estará desobrigado de realizar a 
atribuição prevista no inciso II do caput, no que tange 
aos processos utilizados para gestão de riscos, caso a 
supervisionada, ou o grupo prudencial ao qual ela 
pertença, possua uma unidade específica, não 
subordinada a ele, responsável pela avaliação de seus 
controles internos, devendo tal unidade elaborar 
relatório análogo ao descrito no § 4º especificamente 
sobre esta atividade. 

Ideia similar à atualmente adotada na Circ. 517/15 
(art. 108-E, § 1º-A) para o Gestor de Riscos. 

 

§ 3º Nos casos de prestadores de serviços, onde a 
capacitação mencionada no inciso VI seja uma 
obrigação da empresa contratada, caberá à unidade de 
que trata o caput aferir se os treinamentos foram 
efetivamente realizados e se os mesmos atendem aos 

 Responsabilidade da unidade de conformidade em 
relação à devida capacitação de todos os 
colaboradores, inclusive terceirizados.  



padrões estabelecidos pela supervisionada. 

§ 4º A unidade de que trata o caput deverá ser 
segregada das unidades de negócio e subordinada ao 
diretor responsável pelos controles internos, de que 
trata o art. 9º, podendo, para as supervisionadas 
enquadradas no segmento S3, assumir outras funções 
que não sejam conflitantes com as do referido diretor. 

 Estabelece a vinculação da unidade de conformidade 
com o diretor de controles internos, de forma a 
mitigar conflitos de interesses. Ainda, visando a uma 
abordagem proporcional, permite às supervisionadas 
enquadradas no S3 que a unidade de conformidade 
assuma outras atribuições (as enquadradas no S4 
ficarão dispensadas de constituir unidade de 
conformidade, nos termos do § 9º). 

§ 5º Deverão ser garantidos à unidade de que trata o 
caput: 

I - os recursos materiais e humanos necessários, 
próprios ou terceirizados, incluindo pessoal experiente, 
capacitado e em quantidade suficiente; e 

II - acesso irrestrito e tempestivo às informações 
necessárias para a realização de suas análises. 

Como referência:  Circ. 517/15, Art. 108-H. Deverão 
ser garantidos ao Gestor de Riscos, para o adequado 
desempenho de suas atividades: 

I - Os recursos materiais e humanos necessários, 
próprios ou terceirizados; 

II - Suficiente autoridade e independência; e 

III - Acesso irrestrito e tempestivo às informações 
necessárias para a realização de suas análises.  

 

 

Ideia similar à atualmente adotada na Circ. 517/15 
(art. 108-H) para o Gestor de Riscos.  

A necessidade de “suficiente autoridade e 
independência” foi retirada tendo em vista seu 
vínculo ao diretor de controles internos, figura da alta 
administração que lhe fornecerá tal respaldo.  

§ 6º É vedado aos membros da unidade de que trata o 
caput: 

I - participar da avaliação de processos nos quais 
tenham atuado nos 12 (doze) meses anteriores; e 

II - receber bônus ou incentivos remuneratórios 
atrelados ao desempenho das unidades de negócio, 
exceto por eventual participação nos lucros ou 
resultados paga, na forma da legislação em vigor, a 
empregados regidos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). 

 Busca evitar conflitos de interesses. 

§ 7º A unidade de que trata o caput deverá elaborar, no 
mínimo anualmente, um relatório contendo: 

I - descrição das atividades realizadas no período e os 
respectivos resultados, conclusões e recomendações; e 

Como referência:  Circ. 517/15, Art. 108-E, VI - 
Reportar, periodicamente e sempre que considerar 
necessário, à Diretoria da supervisionada e ao seu 
Conselho de Administração, quando houver, os 
resultados das análises previstas nos incisos I a V, 

Ideia similar à atualmente adotada na Circ. 517/15 
(art. 108-E, VI e § 4º), referente ao relatório do 
Gestor de Riscos.  

Neste novo modelo, o relatório é aprovado pelo 



II - informações atualizadas sobre o status de 
implementação de eventuais ações corretivas 
necessárias, inclusive em decorrência de verificações 
realizadas em períodos anteriores. 

§ 8º O relatório de que trata o § 7º deverá ser aprovado 
pelo diretor responsável pelos controles internos e 
encaminhado aos órgãos de administração da 
supervisionada e ao Comitê de Riscos, quando 
existente, para ciência e eventuais providências 
cabíveis. 

bem como qualquer inadequação constatada na 
Estrutura de Gestão de Riscos; 

--------- 

Como referência:  Circ. 517/15, Art. 108-E, § 4º Com 
relação ao reporte previsto no inciso VI do caput deste 
artigo, o Gestor de Riscos deverá elaborar, no mínimo 
anualmente, um relatório contendo:  

I - as análises efetuadas e as respectivas conclusões; 

II - informações a respeito de novos riscos, 
deficiências relativas à Estrutura de Gestão de Riscos 
e violações ao Apetite por Risco e a outros limites de 
exposição definidos, com a indicação das ações 
corretivas necessárias em cada caso e dos respectivos 
responsáveis e prazos de implementação; 

III - comentários sobre a efetividade das ações 
corretivas, indicadas inclusive em relatórios 
anteriores, que tenham sido implementadas desde o 
último relatório; 

IV - comentários sobre as ações corretivas, indicadas 
inclusive em relatórios anteriores, que estejam fora do 
prazo de implementação acordado; e 

V - as manifestações dos responsáveis pela 
implementação das ações corretivas mencionadas nos 
incisos II, III e IV. 

diretor de controles internos, superior hierárquico da 
unidade, antes de ser encaminhado para os órgãos de 
administração e Comitê de Riscos.  

Isso permite tanto o diretor de controles internos 
supervisionar o trabalho da unidade de conformidade 
(e da unidade de gestão de riscos, que deverá elaborar 
relatório similar), como também os órgãos de 
administração e Comitê de Riscos exercerem suas 
atribuições em relação à garantia da conformidade (e 
à gestão de riscos). Ver arts. 21 e 37 da minuta. 

§ 9º As supervisionadas enquadradas no segmento S4 e 
as sociedades corretoras de seguros ou resseguro ficam 
dispensadas de constituir a unidade de que trata o 
caput, sendo que, neste caso, suas atribuições deverão 
ser desempenhadas pelo diretor responsável pelos 
controles internos. 

 Devido ao seu pequeno porte e perfil de risco 
simplificado, dentro do princípio da 
proporcionalidade, as supervisionadas enquadradas 
no S4 ficam dispensadas de constituir a unidade de 
conformidade, o que para tais entidades poderia 
representar grande peso. Entretanto, as atribuições 
desta unidade impostas pela minuta não deixarão de 
ser exercidas, passando a ser responsabilidade direta 
do diretor de controles internos.  

As sociedades corretoras de seguros ou resseguro 
seguirão este mesmo modelo.  



Art. 11. As atribuições da unidade de conformidade, de 
que trata o art. 10, poderão ser desempenhadas por 
empresa terceirizada, mediante justificativa assinada 
pelo diretor responsável pelos controles internos e 
mantida à disposição da Susep juntamente com as 
análises, informações e documentos que as 
embasaram, no caso de supervisionadas enquadradas 
no segmento S3 em que:  

I - a constituição da unidade mencionada no caput 
representa impacto relevante em seu quadro funcional 
e nas despesas com pessoal; 

II - os procedimentos operacionais e sistemas de 
informática apresentam baixa complexidade; e 

III - os produtos e planos comercializados possuem 
pouca diversidade em termos de coberturas oferecidas. 

Parágrafo único. O disposto no art. 10 aplica-se, no 
que couber, à empresa terceirizada mencionada no 
caput. 

Como referência:  Circ. 517/15, Art. 108-F. Como 
alternativa à nomeação do Gestor de Riscos prevista 
no art. 108-E, as funções desse profissional poderão 
ser desempenhadas por:  

I - empresa terceirizada, nos casos de:  

a) supervisionadas enquadradas no segmento S4; ou 

b) supervisionadas enquadradas no segmento S3, 
mediante autorização da Susep condicionada à 
comprovação de que a contratação de um Gestor de 
Riscos próprio representa impacto relevante em seu 
quadro funcional e nas despesas com pessoal, seus 
procedimentos operacionais e sistemas de informática 
apresentam baixa complexidade e os produtos 
comercializados possuem pouca diversidade em 
termos de coberturas oferecidas; ou 

II - área especializada em gestão de riscos localizada 
em matriz estrangeira, no caso de resseguradores 
locais enquadrados no segmento S3, mediante 
autorização da Susep condicionada à comprovação de 
que a contratação de um Gestor de Riscos no país 
representa impacto relevante em seu quadro funcional 
e nas despesas com pessoal, que é baixa a sua 
flexibilidade para implantar procedimentos 
operacionais e sistemas de informática diferentes dos 
adotados mundialmente pela matriz, que sua aceitação 
de riscos está submetida a rigoroso controle pela 
matriz e que sua gestão é separada da de outras 
supervisionadas pertencentes ao mesmo grupo 
prudencial.  

Ideia similar à atualmente adotada na Circ. 517/15 
(art. 108-E, § 3º; art. 108-EA) para o Gestor de 
Riscos. 

Permite a terceirização das atividades da unidade de 
conformidade para as supervisionadas enquadradas 
no S3, mediante determinadas condições que 
justifiquem essa terceirização. As S4 não são mais 
previstas neste dispositivo pois foram dispensadas de 
constituir a unidade (ver art. 10, § 9º da minuta). 

A terceirização não será mais condicionada à 
autorização da Susep, devendo, entretanto, ficar 
documentado o atendimento às condições 
estabelecidas. 

Art. 12. A nomeação ou a destituição do diretor 
responsável pelos controles internos e do gestor 
responsável pela unidade de conformidade deverão ser: 

I - aprovadas pelo órgão de administração máximo da 
supervisionada; e 

II - comunicadas à Susep, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, contendo:  

Como referência:  Circ. 517/15, art. 108-E, § 3º Nos 
casos em que o Gestor de Riscos pertença à própria 
supervisionada, a nomeação ou a destituição do 
profissional responsável por esta função deverão ser 
aprovadas pelo Conselho de Administração ou, caso 
este não exista, pela Diretoria. 

--------- 

Como referência:  Circ. 517/15, Art. 108-EA. Sempre 

Ideia similar à atualmente adotada na Circ. 517/15 
(art. 108-E, § 3º; art. 108-EA) para o Gestor de 
Riscos.  

O objetivo é dar, tanto ao diretor de controles 
internos quanto ao gestor da unidade de 
conformidade, maior liberdade de posicionamento 
quanto aos resultados da suas atividades, dando 
maior segurança de que não serão substituídos devido 
a seus posicionamentos, que podem ser contrários aos 



a) identificação dos profissionais nomeados e/ou 
destituídos; 

b) no caso específico de destituição, descrição das 
razões que a motivaram; e 

c) documentação que comprove o atendimento ao 
disposto no inciso I. 

§ 1º O disposto no inciso II do caput não se aplica aos 
escritórios de representação dos resseguradores 
admitidos e às sociedades corretoras de seguros ou 
resseguro. 

 § 2º O disposto neste artigo aplica-se também no caso 
de substituição da empresa terceirizada de que trata o 
art. 11. 

que houver nomeação ou destituição do Gestor de 
Riscos, a supervisionada deverá comunicar o fato à 
Susep, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
através do protocolo de expediente assinado pelo 
diretor responsável pelos controles internos ou pelo 
diretor responsável pelas relações com a Susep.  

§ 1º O disposto no caput aplica-se aos casos previstos 
no § 2º do art. 108-E e ao caso em que o Gestor de 
Riscos pertença à própria supervisionada. 

§ 2º O expediente mencionado no caput deverá conter: 

I - identificação dos profissionais nomeados e/ou 
destituídos; 

II - no caso específico de destituição, descrição das 
razões que a motivaram; e 

III - sempre que requerido nos termos do § 3º do art. 
108-E, documento que comprove a aprovação do ato 
pelo órgão competente. 

 

interesses das unidades de negócio.  

  

 

 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS 

  

Seção I 

Das Disposições Gerais deste Capítulo 

  

Art. 13. As supervisionadas deverão implementar e 
manter Estrutura de Gestão de Riscos (EGR) que 
atenda aos requisitos mínimos estabelecidos neste 
capítulo. 

Circ. 517/15, Art. 108-A. As supervisionadas deverão 
implantar Estruturas de Gestão de Riscos de acordo 
com os requisitos mínimos estabelecidos neste 
Capítulo. 

Inclusão da palavra “manter” reafirmando a ideia de 
que a EGR deve ser continuamente mantida dentro 
do que determina a minuta após implantada. 

Parágrafo único. O disposto neste capítulo não se 
aplica aos escritórios de representação dos 
resseguradores admitidos e às sociedades corretoras de 

 Entidades das quais não se exige EGR.  

Mantém o mesmo alcance da Circ. 517/15 (o termo 
“supervisionadas” definido na Circ. 517/15 não 



seguros ou resseguro. incluía escritórios de representação dos 
resseguradores admitidos e sociedades corretoras de 
seguros ou resseguro). 

Art. 14. A EGR deverá:  Estabelece os requisitos básicos para a EGR. 

I - integrar-se ao SCI, independentemente da maneira 
como ambos estejam implementados na estrutura 
organizacional, complementando-o de forma que os 
controles internostenham especial foco nos riscos 
capazes de influenciar na consecução dos objetivos 
estratégicos da supervisionada, incluindo: 

a) os riscos de subscrição, de crédito, de mercado e 
operacional, conforme definições estabelecidas nas 
Resoluções do CNSP que tratam dos capitais de risco; 

b) os riscos de liquidez, conforme definição 
estabelecida no art. 23; 

c) os demais riscos específicos definidos na Seção IV 
do Capítulo IV desta Resolução ou em regulações 
específicas, e  

d) outros riscos relevantes, segundo critérios definidos 
pela supervisionada; e 

Circ. 517/15, Art. 108-A, § 2º A Estrutura de Gestão 
de Riscos da supervisionada deverá ser alinhada com 
seu Sistema de Controles Internos, independente da 
maneira como ambos estejam implementados na 
estrutura organizacional. 

Busca estabelecer mais claramente a relação entre 
SCI e EGR. 

O conceito foi desenhado de forma que o conjunto 
SCI/EGR se aproxime do COSO Enterprise Risk 
Management - Integrated Framework (COSO, 2017). 
Desta forma a EGR complementa o SCI com 
requisitos mais aprofundados de gestão de riscos que 
visam a assegurar a consecução dos objetivos 
estratégicos, mesmo em face dos riscos que podem 
afetar adversamente a supervisionada. 

II - ser adequada à importância sistêmica da 
supervisionada e capaz de avaliar os riscos decorrentes 
das condições macroeconômicas e dos mercados em 
que ela opera, exceto para supervisionadas 
enquadradas no segmento S4. 

 Ideia trazida da Res. CMN 4.557/17 (mercado 
supervisionado pelo Banco Central), buscando 
alinhamento regulatório. 

Busca também adequação às recomendações cada 
vez maiores da IAIS acerca da observância dos riscos 
sistêmicos e macroprudenciais.  

Art. 15. A EGR deverá prever, no mínimo: Circ. 517/15, Art. 108-D. A Estrutura de Gestão de 
Riscos deverá prever: 

Adaptado da Circ. 517/15. 

 I - Definição clara de papeis e responsabilidades 
relativos à gestão de riscos nos diversos níveis 
organizacionais, que deverão ser compatíveis com a 
qualificação e atribuições de cada cargo; 

O requisito geral de definição de papeis e 
responsabilidades já consta do SCI (art. 7º, inciso II), 
não cabendo sua repetição aqui. Além disso, a forma 
como tal requisito é implementado passará a ser 
registrada na política de gestão de riscos (ver art. 17 
da minuta).  



I - adoção de uma cultura de riscos e de mecanismos 
que visem a incentivar a observância do apetite por 
risco, da política de gestão de riscos e dos limites de 
exposição definidos pela supervisionada, bem como 
coibir ações que sejam incompatíveis com estes; 

IV Adoção de mecanismos que visem a incentivar 
comportamentos orientados para a observância do 
Apetite por Risco, políticas e procedimentos de gestão 
de riscos definidos pela supervisionada, bem como 
coibir ações que sejam incompatíveis com estes; e 

Passa a falar da adoção de “cultura de riscos”, algo 
mais amplo que a simples adoção de “mecanismos”, 
alinhando-se com a exigência feita no art. 7º, inciso I 
relativamente ao SCI, de “adoção de elevados 
padrões éticos e de conduta e de uma cultura de 
controle”. 

II - processos, metodologias e ferramentas para 
identificar, avaliar, mensurar, tratar, monitorar e 
reportar, tanto em nível individual como agregado, 
todos os riscos materiais ou prioritários a que a 
supervisionada encontra-se exposta, incluindo, no 
mínimo: 

II - Processos, metodologias e ferramentas para 
identificar, avaliar, mensurar, tratar e monitorar, tanto 
em nível individual como agregado, todas as 
exposições a riscos atuais e emergentes consideradas 
materiais ou prioritárias pela supervisionada, sejam 
elas oriundas de fonte interna ou externa, ocasionadas 
por sua própria operação ou por outras empresas do 
mesmo grupo a que pertença, incluindo no mínimo: 

Trechos do dispositivo anterior foram deslocados 
para a alínea “a”. 

As alíneas, por sua vez, buscam refletir as mesmas 
ideias do dispositivo antigo, com aprimoramentos. As 
alíneas, ainda, buscam dispor sobre as etapas do 
processo de gestão de riscos: identificação, avaliação, 
mensuração, tratamento, monitoramento e reporte, 
em sintonia com as orientações estabelecidas no ICP 
8 e com a abordagem do COSO.  

a) identificação de riscos atuais e emergentes, sejam 
eles oriundos de fonte interna ou externa, ocasionados 
pelas operações da própria supervisionada ou por 
outras empresas do mesmo grupo a que pertence; 

b) avaliação das características e das causas de cada 
um dos riscos identificados, e das interdependências 
entre eles; 

a) Elaboração e manutenção de um Perfil de Risco que 
descreva cada risco identificado, indique sua categoria 
e suas causas e possibilite atribuir responsabilidades 
em relação à sua gestão; 

O dispositivo anterior tratava mais da elaboração do 
instrumento denominado Perfil de Riscos, que 
registrava as informações acerca dos riscos 
identificados. Na abordagem atual, este instrumento é 
substituído pelo inventário de riscos (ver art. 7º, 
parágrafo único e art. 15, § 1º da minuta). 

Na minuta, as disposições relativas à identificação e à 
avaliação de características e causas foram 
segregadas em dois dispositivos. 

c) definição de metodologias qualitativas e/ou 
quantitativas para mensuração de riscos, bem como das 
respectivas fontes de dados, que permitam estimar o 
nível de risco para cada um dos riscos identificados 
com base na combinação de sua probabilidade e 
impacto; 

b) Definição de metodologias qualitativas e/ou 
quantitativas para mensuração de riscos e, quando for o 
caso, das respectivas fontes de dados; 

c) Estimação do Nível de Risco, com base nas 
metodologias requeridas pela alínea “b”, para cada um 
dos riscos identificados; 

--------- 

Circ. 517/15, Art. 108-B, V - Nível de Risco: 
magnitude de um risco, expressa em termos da 
combinação de sua probabilidade e impacto; 

União do disposto nas antigas alíneas “b” e “c”, 
absorvendo ainda trecho da definição de “Nível de 
Risco” que passou a não mais existir. 

d) adoção de tratamentos e controles, compatíveis com 
o nível de cada risco identificado e com as prioridades 

d) Adoção de tratamentos e controles, compatíveis 
com cada Nível de Risco e com as prioridades 

Em relação aos “limites de exposição”, explica-se 
que a minuta os prevê sendo definidos, ao menos, em 



estabelecidas pela supervisionada, visando a manter as 
exposições a riscos dentro dos limites de exposição 
pertinentes; e 

estabelecidas pela supervisionada, visando a manter as 
exposições a riscos dentro dos limites definidos em 
suas políticas e procedimentos, além de mecanismos 
para avaliação da efetividade de tais medidas; 

dois níveis:  

Nível 1. Por categoria, no apetite por riscos (ver art. 
16, II, “a”) 

Nível 2. Por riscos relativos às atividades de negócio, 
em normativos internos específicos (ver art. 17, III, 
“c” da minuta). 

Os “mecanismos para avaliação da efetividade de tais 
medidas” citados no dispositivo anterior entendemos 
já estarem cobertos pelo SCI. 

e) definição de indicadores ou variáveis para o 
monitoramento dos níveis de exposição aos principais 
riscos; 

e) Definição de indicadores ou variáveis para o 
monitoramento dos níveis de exposição aos principais 
riscos; e 

Adaptado da Circ. 517/15. 

 f) Implantação de mecanismos adequados de 
comunicação que viabilizem o desenvolvimento das 
atividades previstas nas alíneas anteriores, possibilitem 
o efetivo reporte de exposições a riscos e, no caso de 
eventuais desvios em relação aos limites estabelecidos, 
permitam a adoção tempestiva das medidas cabíveis. 

 

O requisito geral sobre canais de comunicação e 
linhas de reporte já consta do SCI (art. 7º, inciso V), 
não cabendo sua repetição aqui. Além disso, a forma 
como tal requisito é implementado passará a ser 
registrada na política de gestão de riscos (ver art. 17 
da minuta). 

 III Validação dos processos, metodologias e 
ferramentas mencionados no inciso anterior por 
pessoa, setor ou entidade competente que não tenha 
participado ativamente da definição ou elaboração dos 
mesmos e não seja diretamente envolvida em sua 
execução; 

Deixou de ser exigida, pois passa de certa forma a ser 
abarcada pelas atribuições da unidade de gestão de 
riscos, já descritas no art. 18 da minuta. 

III - análise prévia de mudanças significativas na 
estrutura ou nas operações da supervisionada, que 
tenham potencial para alterar substancialmente seu 
perfil de risco, incluindo, mas não se limitando a: 

a) lançamento de novos produtos ou planos ou 
modificações relevantes em produtos ou planos 
existentes; 

b) mudanças em processos, sistemas, operações ou 
modelos de negócio da supervisionada; e 

V - Análise prévia de mudanças que tenham potencial 
para alterar significativamente o Perfil de Risco da 
supervisionada. 

Buscou-se descrever melhor as mudanças em 
questão. 



c) alteração da área geográfica de atuação, mudança de 
objeto social, transferência de controle acionário, 
transferência de carteira, cisões, fusões e 
incorporações, entre outros atos societários relevantes; 
e 

IV - utilização de sistemas de informação completos, 
atualizados, fidedignos, seguros e auditáveis, que 
forneçam suporte adequado à gestão de riscos. 

 Prevê suporte sistematizado à gestão de riscos, como 
forma de impulsionar o desenvolvimento desta 
atividade. 

§ 1º Nas supervisionadas a que se apliquem as 
disposições deste capítulo, o inventário de riscos, de 
que trata o parágrafo único do art. 7º, deverá: 

 Impõe, para as supervisionadas que devem instituir 
EGR, exigências adicionais em relação ao 
“inventário de riscos” (art. 7º, parágrafo único), de 
forma que seu conteúdo se aproxime do atual Perfil 
de Riscos. 

I - ser revisto pelo menos uma vez ao ano, ou sempre 
que houver alteração significativa do perfil de risco; e 

 Estabelece a frequência mínima de revisão do 
inventário de riscos, que não é definida para o atual 
Perfil de Riscos. 

II - incluir, complementarmente: 

a) a categoria do risco, considerando: 

1. como categorias de uso obrigatório, as classificações 
elencadas no art. 14, inciso I, alíneas “a” e “b”; e 

2. como categorias de uso facultativo, classificações 
definidas livremente pela supervisionada, para os 
riscos que não se enquadrem nas classificações 
mencionadas no item 1; e 

Circ. 517/15, Art. 108-D, § 1º, As categorias de riscos, 
requeridas na alínea “a” do inciso II do caput para 
elaboração do Perfil de Risco, serão: 

I - Categorias de uso obrigatório, Risco de Subscrição, 
Risco de Mercado, Risco de Crédito e Risco 
Operacional, cujas definições seguem os conceitos 
estabelecidos nos normativos referentes ao cálculo dos 
capitais de risco. 

II - Categorias adicionais, a serem definidas livremente 
pela supervisionada nos casos de riscos que não se 
enquadrem nas categorias anteriores. 

Adaptado da Circ. 517/15. 

A alínea “a” dispõe acerca das categorias nas quais 
os riscos devem ser classificados, quando listados no 
inventário de riscos. Por força do art. 14, inciso I, 
alínea “b” da minuta, passa a incluir entre as 
categorias obrigatórias a dos riscos de liquidez. 

b) o nível do risco, conforme as metodologias de que 
trata o inciso II, alínea “c”, do caput deste artigo. 

 Determina que o nível do risco calculado deve ser 
incluído no inventário de riscos.  

Atualmente, embora a Circ. 517/15 defina e 
estabeleça a necessidade de determinação do Nível de 
Risco, não determinava que ele deveria ser informado 
no Perfil de Risco. 

§ 2º As metodologias quantitativas para mensuração de 
riscos, previstas no inciso II, alínea “c”, do caput deste 

Circ. 517/15, Art. 108-D, § 2º Nos casos em que a 
supervisionada utilize metodologias quantitativas para 

Repete a Circ. 517/15 quanto à exigência de 
quantificação dos impactos dos riscos a valor de 



artigo, deverão: 

I - quantificar, sempre que possível, os impactos dos 
riscos a valor de mercado. 

II - no caso de supervisionadas enquadradas nos 
segmentos S1 ou S2: 

a) ser utilizadas prioritariamente; e 

b) sempre que possível, ser baseadas em fórmulas 
analíticas, simulações estocásticas, testes de estresse, 
análises de cenários ou outros métodos matemáticos 
e/ou estatísticos relevantes, excluídas as fórmulas 
padrão para cálculo dos capitais de risco estabelecidas 
pelo CNSP; e 

mensuração dos riscos, conforme previsto na alínea 
“b” do inciso II do caput, estas deverão, sempre que 
possível, quantificar os impactos dos riscos a valor de 
mercado. 

mercado. 

O uso de metodologias quantitativas com razoável 
rigor matemático e/ou estatístico vinha sendo 
incentivado através dos critérios para uso de fatores 
reduzidos, de cunho facultativo. Com o advento da 
segmentação (Res. 388/20), entretanto, tornou-se 
viável seu uso ser exigido de determinados 
segmentos. 

Entretanto, poderia não ser viável, mesmo para as S1 
e S2, exigir o uso de métodos avançados de 
quantificação na mensuração do nível de cada risco 
individual identificado e listado no inventário de 
riscos. 

Dessa forma, optamos por trazer para a norma a 
orientação de que, para as S1 e S2, tais metodologias 
sejam utilizadas sempre que cabíveis 

Nota: As metodologias quantitativas aqui referidas 
são para cálculo do nível dos riscos individuais 
identificados e informados no inventário de riscos. 
Não confundir com modelos internos, para 
determinação de capital regulatório ou outros fins. 

§ 3º Quando da instrução de processos solicitando 
autorização prévia da Susep para os atos societários 
mencionados no inciso III, alínea “c”, do caput deste 
artigo, as supervisionadas envolvidas deverão 
apresentar documentos, assinados pelos respectivos 
diretores responsáveis pelos controles internos, 
descrevendo as linhas gerais e as conclusões da análise 
realizada em atendimento ao referido inciso, ou, 
alternativamente, justificando porque o impacto do ato 
no perfil de risco não foi considerado significativo. 

Circ. 517/15, Art. 108-D, § 4º Quando da instrução de 
processos solicitando autorização prévia para alteração 
da área geográfica de atuação, mudança de objeto, 
transferência de controle acionário, transferência de 
carteira, cisões, fusões ou incorporações, deverá ser 
apresentada declaração, assinada por pelo menos um 
diretor de cada supervisionada envolvida, atestando 
que a análise requerida no inciso V do caput foi 
realizada, ou, alternativamente, justificando por que 
seu impacto no Perfil de Risco não foi considerado 
significativo. 

Ajusta um pouco o dispositivo. Ressalta-se que agora 
o diretor de controles internos passa a ser 
especificado como signatário dos documentos, que 
passam também a conter, nos casos de impacto 
relevante no perfil de risco, descrição as linhas gerais 
e as conclusões da análise. 

   

Seção II 

Das Políticas 

  

Art. 16. O órgão de administração máximo da Circ. 517/15, Art. 108-J. O Conselho de Administração Adaptado da Circ. 517/15, mantendo a formalização 



supervisionada deverá formalizar seu apetite por risco, 
descrevendo: 

I - de forma qualitativa, os riscos que espera que a 
supervisionada assuma, ou mesmo evite, na busca por 
atingir seus objetivos estratégicos; e 

II - de forma quantitativa, a perda financeira ou de 
valor que considera aceitável frente aos riscos 
assumidos, à capacidade financeira e à capacidade de 
gestão de riscos da supervisionada: 

a) em nível global; e 

b) por categoria de risco, considerando ao menos 
aquelas mencionadas no art. 14, inciso I, alíneas “a” e 
“b”, tendo em vista suas interdependências e o limite 
global de que trata a alínea “a”. 

ou, caso este não exista, a Diretoria da supervisionada, 
deverá formalizar seu Apetite por Risco, descrevendo: 

I - De forma qualitativa, riscos que espera que a 
supervisionada assuma, ou mesmo evite, na busca por 
atingir seus objetivos estratégicos; e 

II - De forma quantitativa, pelo menos em nível global, 
a perda financeira ou de valor que considera aceitável 
frente aos riscos assumidos e a capacidade financeira 
da supervisionada. 

do apetite por riscos. 

Inova em relação a Circ. 517/15 ao passar a exigir 
que, além de determinar a perda financeira global que 
considera aceitável, a supervisionada passe também a 
desdobrá-la pelas categorias de risco, ao menos por 
aquelas consideradas obrigatórias. Esta proposta de 
desdobramento foi apresentada no processo SEI nº 
15414.609059/2020-25 (PLA e liquidez) e está sendo 
aqui replicada com pequenas adaptações. 

Nota: Esclarecemos que tais valores aqui exigidos 
não se referem, ao menos necessariamente, à 
medição de capital econômico (ou mesmo 
regulatório) necessário frente aos riscos assumidos ou 
a assumir, alvo de outras regulamentações já ou ainda 
a ser desenvolvidas. 

 

 

Parágrafo único. O apetite por risco deverá estar 
alinhado ao plano de negócios da supervisionada, 
sendo revisado sempre que este for atualizado. 

Circ. 517/15, Art. 108-J, Parágrafo único. O Apetite 
por Riscos deverá estar alinhado ao plano de negócios 
da supervisionada e deverá ser reavaliado sempre que 
este for atualizado. 

Adaptado da Circ. 517/15. 

Em linha com a abordagem do COSO, estabelece o 
necessário alinhamento do apetite por risco com o 
plano de negócios, visto que este relaciona-se com os 
objetivos estratégicos da companhia. 

Art. 17. A supervisionada deverá possuir uma política 
de gestão de riscos que contemple, no mínimo: 

I - o compromisso dos órgãos de administração com a 
gestão de riscos, bem como com a melhoria contínua 
dos processos e procedimentos a ela relacionados; 

II - papéis e responsabilidades relativos à gestão de 
riscos, nos diversos níveis da supervisionada; e 

III - diretrizes para: 

a) promoção e disseminação da cultura de riscos entre 
os colaboradores da supervisionada; 

b) gestão dos riscos mais relevantes ou considerados 

Circ. 517/15, Art. 108-L. A supervisionada deverá 
possuir uma Política de Gestão de Riscos que descreva 
formalmente sua Estrutura de Gestão de Riscos e 
explique, de forma geral, como a mesma se integra às 
suas operações e ao seu Sistema de Controles Internos. 

§ 1º A Política de Gestão de Riscos deverá definir 
estratégias e diretrizes para gestão dos riscos mais 
relevantes, ou considerados prioritários, associados aos 
principais processos de trabalho da supervisionada, 
dentre os quais deverão estar incluídos, no mínimo: 

I - Para operações de seguros: 

a) Subscrição de riscos e emissão de apólices; 

Adaptado da Circ. 517/15, mantendo a necessidade 
de possuir uma política de gestão de riscos. 

Em relação à Circ. 517/15, o novo dispositivo não 
traz mais um rol mínimo de processos cujos 
principais riscos deverão ter estratégias e diretrizes 
para sua gestão descritas. No lugar, passa a 
estabelecer que a política de gestão de riscos deve 
contemplar as diretrizes para gestão dos riscos mais 
relevantes ou considerados prioritários (alínea “b” do 
inciso II), respeitadas as categorias de risco mínimas 
a serem consideradas (subscrição, mercado crédito, 
operacional e liquidez).  

Ressalta-se o conceito de que, basicamente, os riscos 
que antes eram tratados no dispositivo como relativos 



prioritários para as operações da supervisionada, 
considerando, ao menos, os incluídos nas categorias 
mencionadas no art. 14, inciso I, alíneas “a” e “b”; 

c) definição, em normativos internos específicos, de 
limites de exposição para as atividades de negócio que 
impliquem em assunção de riscos relevantes, alinhados 
com o disposto no apetite por riscos; e  

d) reporte de exposições a riscos ou de deficiências da 
EGR, que permitam a adoção tempestiva das medidas 
cabíveis, inclusive nos casos de desvios em relação a 
limites de exposição estabelecidos. 

b) Regulação e liquidação de sinistros; 

c) Concessão de resgates e portabilidades; e 

d) Contratação de resseguro. 

II - Para operações de previdência: 

a) Subscrição de planos e emissão de certificados; 

b) Concessão de benefícios; e 

c) Concessão de resgates e portabilidades. 

III - Para operações de capitalização: 

a) Subscrição de títulos de capitalização; 

b) Realização e pagamento de sorteios; e 

c) Resgates de títulos. 

IV - Para operações de resseguros: 

a) Subscrição de riscos; 

b) Regulação e liquidação de sinistros; e 

c) Contratação de retrocessão. 

V - Para todas as operações: 

a) Investimentos; 

b) Gestão integrada de fluxos de caixa de ativos e 
passivos (Asset-Liability Management); 

c) Desenvolvimento e precificação de produtos; 

d) Cálculo de provisões técnicas e Teste de Adequação 
do Passivo (TAP); 

e) Acompanhamento de processos judiciais e suas 
estimativas de valores; 

f) Gestão de Tecnologia da Informação; 

g) Gestão da continuidade dos negócios; e 

a processos, continuam devendo ser observados, só 
que agora como integrantes das categorias de risco 
listadas. Por exemplo, os riscos relativos à 
“subscrição de riscos e emissão de apólices nas 
operações de seguro” (Circ. 517/15, art. 108-L, § 1º, 
inciso I, alínea “a”), continuam devendo ser 
observados na política de gestão de riscos, como 
componente da categoria dos riscos de subscrição. 

Ressalta-se ainda que riscos considerados relevantes 
ou prioritários que porventura não estejam entre as 
categorias obrigatórias deverão, de toda forma, ser 
alvo da política de gestão de riscos. 

Por fim, o novo dispositivo inclui a necessidade de 
definições mais práticas, como papéis e 
responsabilidades (inciso II) e outras diretrizes que se 
relacionam com uma efetiva gestão dos riscos. 



h) Prevenção, detecção e resposta a fraudes.  

§ 2º A Política de Gestão de Riscos poderá deixar de 
abordar: 

I - os processos de trabalho que, apesar de listados nos 
incisos I a IV do § 1º deste artigo, não sejam realizados 
pela supervisionada ou sejam pouco relevantes para 
sua operação; ou 

II - no caso de supervisionadas enquadradas no 
segmento S4, o disposto nas especificamente no que se 
refere ao TAP, do inciso V do § 1º deste artigo. 

§ 1º A critério da supervisionada, as diretrizes 
mencionadas no inciso III do caput, alíneas “b”, “c” e 
“d”, poderão estar contidos em outras políticas que 
tratem especificamente de determinadas atividades, 
processos ou riscos, desde que tais políticas sejam 
referenciadas na política de gestão de riscos. 

§ 3º A critério da supervisionada, as estratégias e 
diretrizes de gestão de riscos poderão estar contidas em 
outras políticas que tratem especificamente de 
determinadas atividades, processos ou riscos, as quais 
deverão ser referenciadas na Política de Gestão de 
Riscos. 

Adaptado da Circ. 517/15. 

Permite que o conteúdo exigido para a política de 
gestão de riscos possa estar em políticas para riscos 
específicos. 

§ 2º Aplica-se à política de gestão de riscos, bem como 
a outras políticas elaboradas com base na faculdade 
prevista no § 1º, o disposto no art. 8º, § 2º. 

§ 4º A Diretoria da supervisionada e seu Conselho de 
Administração, quando houver, deverão aprovar a 
Política de Gestão de Riscos, bem como quaisquer 
outras políticas elaboradas com base na faculdade 
prevista no § 3º. 

 

Estabelece, nos mesmos termos do exigido para a 
política de conformidade (art. 8º, § 2º da minuta), as 
exigências mínimas para a política de gestão de 
riscos e políticas para riscos específicos, quanto a: 
formalização (já existente), aprovação (já existente), 
divulgação (novo) e frequência mínima de revisão 
(novo). 

   

Seção III 

Dos Papéis e Responsabilidades 

 

  

Art. 18. A supervisionada deverá constituir uma 
unidade de gestão de riscos, responsável 
exclusivamente por monitorar e suportar 
continuamente sua gestão de riscos, à qual competirá, 
no mínimo: 

I - coordenar a elaboração e as revisões do inventário 
de riscos, participando, juntamente com as unidades de 

Circ. 517/15, Art. 108-E. A supervisionada deverá 
nomear um Gestor de Riscos, com suficiente 
qualificação e experiência, que será responsável por 
supervisionar continuamente sua gestão de riscos, 
devendo, no mínimo: 

I - Monitorar o Perfil de Risco e os níveis de exposição 
da supervisionada, verificando seu alinhamento com o 

Substitui a figura do gestor de riscos pela unidade de 
gestão de riscos, visando a uma maior formalização 
dessa função. 

Neste modelo a unidade de gestão de riscos (que, 
junto com o diretor responsável pelos controles 
internos, compõe a 2ª linha de defesa) não só 
monitora as unidades de negócio (1ª linha de defesa) 



negócio, da identificação, avaliação e mensuração de 
riscos; 

II - identificar os processos de trabalho associados aos 
principais riscos identificados e avaliá-los 
periodicamente quanto à efetividade das metodologias, 
ferramentas e controles utilizados para gestão de 
riscos, inclusive com relação à suficiência e adequação 
dos recursos materiais e humanos envolvidos. 

III - orientar quanto a estratégias e alternativas para 
gestão de riscos; 

IV - acompanhar a implementação de planos de ação 
ou medidas corretivas que visem a sanear deficiências 
da EGR; 

V - monitorar periodicamente: 

a) as exposições da supervisionada a riscos, 
verificando seu alinhamento com os limites de 
exposição pertinentes; e 

b) alterações nos ambientes interno e externo, 
incluindo riscos novos ou emergentes que possam 
alterar significativamente o perfil de risco da 
supervisionada; 

VI - participar das análises prévias de que trata o art. 
15, inciso III; 

VII - realizar análises que visem a identificar 
potenciais incentivos a comportamentos capazes de 
comprometer a efetividade da EGR, decorrentes 
inclusive das métricas de avaliação de desempenho e 
da estrutura remuneratória aplicáveis aos 
colaboradores da supervisionada; e 

VIII - auxiliar na informação e na capacitação dos 
colaboradores da supervisionada com relação a gestão 
de riscos. 

Apetite por Risco; 

II - Avaliar processos, metodologias e ferramentas 
utilizados para gestão de riscos, bem como a 
suficiência e adequação dos recursos humanos e 
materiais envolvidos nesta atividade nas diversas áreas 
da supervisionada; 

III - Participar das análises de mudanças, previstas no 
inciso V do caput do artigo 108-D, ajudando a avaliar 
seus riscos e indicando potenciais necessidades de 
alteração da Estrutura de Gestão de Riscos; 

IV - Avaliar se as métricas definidas pela Diretoria 
e/ou pelo Conselho de Administração para avaliação 
do desempenho de gestores e outros funcionários 
chave, especialmente as que influenciam na 
remuneração dos mesmos, podem comprometer a 
gestão de riscos da supervisionada; 

V - Acompanhar a implementação de planos de ação 
ou medidas corretivas que visem a sanar deficiências 
da Estrutura de Gestão de Riscos; 

VI - Reportar, periodicamente e sempre que considerar 
necessário, à Diretoria da supervisionada e ao seu 
Conselho de Administração, quando houver, os 
resultados das análises previstas nos incisos I a V, bem 
como qualquer inadequação constatada na Estrutura de 
Gestão de Riscos; 

VII - Propor ações para conscientização dos 
funcionários da supervisionada em relação aos riscos 
de suas operações, com o objetivo de reforçar 
comportamentos e atitudes que favoreçam a gestão dos 
mesmos; e 

VIII - Orientar quanto a estratégias e alternativas para 
gestão de riscos, na medida em que isso não 
comprometa sua independência. 

como também as auxilia nas atividades relativas à 
garantia da conformidade. O trabalho de ambas é 
objeto também de avaliação pela Auditoria Interna 
(3ª linha de defesa), que, por não poder prestar este 
tipo de suporte, possui uma independência ainda 
maior. 

Em relação às atribuições, dispostas nos incisos, 
temos que, no geral, foram importadas para a unidade 
de gestão de riscos as atribuições antes vinculadas ao 
gestor de risco, consideradas as diferenças de 
abordagem dispostas acima. Além disso, o reporte 
aos órgãos de administração passa a ser feito pelo 
diretor de controles internos, que orienta e monitora 
os trabalhos dessa unidade. 

§ 1º A unidade de que trata o caput estará desobrigada 
de realizar a atribuição prevista no inciso II, no que 
tange aos controles utilizados para gestão de riscos, 

§ 1º-A. O Gestor de Riscos estará desobrigado de 
realizar a atribuição prevista no inciso II do caput, no 
que tange aos processos utilizados para gestão de 

Adaptado da Circ. 517/15. 

 



caso a supervisionada, ou o grupo prudencial ao qual 
ela pertence, possua uma unidade específica 
responsável pela avaliação de seus controles internos, 
devendo tal unidade elaborar relatório análogo ao 
descrito no art. 10, § 7º especificamente sobre esta 
atividade. 

riscos, caso a supervisionada, ou o grupo prudencial ao 
qual ela pertença, possua uma unidade específica, não 
subordinada a ele, responsável pela avaliação de seus 
controles internos, devendo tal unidade elaborar 
relatório análogo ao descrito no § 4º especificamente 
sobre esta atividade. 

§ 2º A unidade de que trata o caput estará desobrigada 
de realizar a atribuição prevista no inciso VII caso a 
supervisionada, ou o grupo prudencial ao qual ela 
pertence, possua um comitê responsável por avaliar 
diretrizes de mensuração de desempenho e 
remuneração, levando em conta seus efeitos sobre a 
gestão de riscos. 

§ 1º O Gestor de Riscos estará desobrigado de realizar 
a atribuição prevista no inciso IV do caput caso a 
supervisionada, ou o grupo prudencial ao qual ela 
pertença, possua um comitê responsável por avaliar 
diretrizes de remuneração levando em conta seus 
efeitos sobre a gestão de riscos, contanto que tal 
comitê se reporte diretamente aos órgãos mencionados 
naquele dispositivo. 

Adaptado da Circ. 517/15. 

 

§ 3º  A unidade de que trata o caput deverá ser 
segregada das unidades de negócio e subordinada ao 
diretor responsável pelos controles internos, de que 
trata o art. 9º, podendo, para as supervisionadas 
enquadradas no segmento S3: 

I - ser constituída de forma conjunta com a unidade de 
conformidade, de que trata o art. 10, em uma estrutura 
única; e 

II - assumir outras funções que não sejam conflitantes 
com as do diretor responsável pelos controles internos. 

 Dentro do princípio da aplicação proporcional da 
regulação em função dos segmentos, a minuta faculta 
às supervisionadas enquadradas no segmento S3 
constituir uma única unidade para fazer as vezes das 
unidades de conformidade (art. 10 da minuta) e de 
gestão de riscos.  

Ressalta-se que as S4 serão dispensadas de constituir 
ambas as unidades (vide § 5º). 

§ 4º  O disposto no art. 10, §§ 5º a 8º, aplica-se à 
unidade de que trata o caput 

 Estabelece para a unidade de gestão de riscos 
obrigações e garantias similares às estabelecidas para 
a unidade de conformidade. 

Vale destacar que a Circ. 517/15 deixava livre a 
quem o gestor de riscos poderia estar vinculado, 
somente estabelecendo a necessidade de 
procedimentos adicionais de controle caso estivesse 
subordinado hierarquicamente a uma área ou pessoa 
responsável por decisões que levem a supervisionada 
a assumir riscos. Agora, com vistas a mitigar ainda 
mais os potenciais conflitos de interesses, a unidade 
de gestão de riscos passa a ser obrigatoriamente 
vinculada ao diretor responsável pelos controles 



internos.  

§ 5º As supervisionadas enquadradas no segmento S4 
ficam dispensadas de constituir a unidade de que trata 
o caput, sendo que, neste caso, suas atribuições 
deverão ser desempenhadas pelo diretor responsável 
pelos controles internos.  

 Devido ao seu pequeno porte e perfil de risco 
simplificado, dentro do princípio da 
proporcionalidade, as supervisionadas enquadradas 
no S4 ficam dispensadas de constituir a unidade de 
gestão de riscos, o que para tais entidades poderia 
representar grande peso. Entretanto, as atribuições 
devem continuar sendo exercidas, passando a ser 
responsabilidade direta do diretor de controles 
internos. 

Art. 19. As atribuições da unidade de gestão de riscos, 
de que trata o art. 18, poderão, no caso de 
supervisionadas enquadradas no segmento S3, ser 
desempenhadas por: 

I - empresa terceirizada, nos casos e condições 
estabelecidos no art. 11; ou 

II - unidade especializada em gestão de riscos 
localizada em matriz estrangeira, mediante justificativa 
assinada pelo diretor responsável pelos controles 
internos e mantida à disposição da Susep juntamente 
com as análises, informações e documentos que as 
embasaram, no caso específico de resseguradores 
locais em que:  

a) a constituição da unidade mencionada no caput 
representa impacto relevante em seu quadro funcional 
e nas despesas com pessoal; 

b) é baixa a flexibilidade para implantar procedimentos 
operacionais e sistemas de informática diferentes dos 
adotados mundialmente pela matriz; e 

c) a aceitação de riscos está submetida a rigoroso 
controle pela matriz. 

Parágrafo único. O disposto no art. 18 aplica-se, no 
que couber, à empresa e à unidade mencionadas, 
respectivamente, nos incisos I e II do caput. 

Circ. 517/15, Art. 108-F. Como alternativa à nomeação 
do Gestor de Riscos prevista no art. 108-E, as funções 
desse profissional poderão ser desempenhadas por:  

I - empresa terceirizada, nos casos de:  

a) supervisionadas enquadradas no segmento S4; ou 

b) supervisionadas enquadradas no segmento S3, 
mediante autorização da Susep condicionada à 
comprovação de que a contratação de um Gestor de 
Riscos próprio representa impacto relevante em seu 
quadro funcional e nas despesas com pessoal, seus 
procedimentos operacionais e sistemas de informática 
apresentam baixa complexidade e os produtos 
comercializados possuem pouca diversidade em termos 
de coberturas oferecidas; ou 

II - área especializada em gestão de riscos localizada 
em matriz estrangeira, no caso de resseguradores locais 
enquadrados no segmento S3, mediante autorização da 
Susep condicionada à comprovação de que a 
contratação de um Gestor de Riscos no país representa 
impacto relevante em seu quadro funcional e nas 
despesas com pessoal, que é baixa a sua flexibilidade 
para implantar procedimentos operacionais e sistemas 
de informática diferentes dos adotados mundialmente 
pela matriz, que sua aceitação de riscos está submetida 
a rigoroso controle pela matriz e que sua gestão é 
separada da de outras supervisionadas pertencentes ao 
mesmo grupo prudencial.  

Adaptado da Circ. 517/15. 

Permite a terceirização das atividades da unidade de 
gestão de riscos para as supervisionadas enquadradas 
no S3, mediante determinadas condições que 
justifiquem essa terceirização, similares às até então 
exigidas para terceirização da função de gestor de 
riscos. As supervisionadas enquadradas no S4 não 
são mais previstas neste dispositivo pois foram 
dispensadas de constituir a unidade (ver art. 18, § 5º 
da minuta).  

A terceirização não será mais condicionada à 
autorização da Susep, devendo, entretanto, ficar 
documentado o atendimento às condições 
estabelecidas.  



Art. 20. Nos casos de nomeação ou destituição do 
gestor responsável pela unidade de gestão de riscos, ou 
de substituição da empresa terceirizada de que trata o 
art. 19, aplica-se o disposto no art. 12. 

Circ. 517/15, art. 108-E, § 3º Nos casos em que o 
Gestor de Riscos pertença à própria supervisionada, a 
nomeação ou a destituição do profissional responsável 
por esta função deverão ser aprovadas pelo Conselho 
de Administração ou, caso este não exista, pela 
Diretoria. 

--------- 

Circ. 517/15, Art. 108-EA. Sempre que houver 
nomeação ou destituição do Gestor de Riscos, a 
supervisionada deverá comunicar o fato à Susep, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, através do 
protocolo de expediente assinado pelo diretor 
responsável pelos controles internos ou pelo diretor 
responsável pelas relações com a Susep.  

§ 1º O disposto no caput aplica-se aos casos previstos 
no § 2º do art. 108-E e ao caso em que o Gestor de 
Riscos pertença à própria supervisionada. 

§ 2º O expediente mencionado no caput deverá conter: 

I - identificação dos profissionais nomeados e/ou 
destituídos; 

II - no caso específico de destituição, descrição das 
razões que a motivaram; e 

III - sempre que requerido nos termos do § 3º do art. 
108-E, documento que comprove a aprovação do ato 
pelo órgão competente. 

Adaptado da Circ. 517/15. 

O objetivo é dar ao gestor da unidade de gestão de 
riscos maior liberdade de posicionamento quanto aos 
resultados da suas atividades, dando maior segurança 
de que não será substituído devido a seus 
posicionamentos, que podem ser contrários aos 
interesses das unidades de negócio.  

Art. 21. A supervisionada deverá constituir um Comitê 
de Riscos, responsável por auxiliar seu órgão de 
administração máximo no desempenho de suas 
atribuições relativas à gestão de riscos, ao qual 
competirá, no mínimo: 

I - avaliar periodicamente a efetividade da EGR, em 
especial quanto a: 

a) a observância do apetite por risco e da política de 
gestão de riscos; 

Como referência:  Circ. 517/15, art. 108-C, § 2º A 
Diretoria e o Conselho de Administração, para 
auxiliá-los no desempenho das atribuições definidas 
neste artigo, poderão, a seu critério, constituir comitês 
ou comissões executivas, bem como utilizar-se de 
avaliações realizadas pelo Gestor de Riscos, pela 
Auditoria Interna, por outras pessoas ou setores e por 
prestadores de serviço externos. 

--------- 

Como referência:  Circ. 517/15, Anexo XII, Art. 2º, IV 

Institui a obrigatoriedade, para as supervisionadas 
enquadradas nos segmentos S1 e S2, da constituição 
de Comitê de Riscos, responsável por auxiliar o 
órgão de administração máximo no desempenho de 
suas atribuições relativas à gestão de riscos. Este 
auxílio ao órgão de administração máximo 
(garantidor final da boa governança da companhia) 
será realizado mediante atribuições mínimas, 
dispostas nos incisos. 

Trata-se de uma boa prática atualmente incentivada 
via fatores reduzidos de risco. Em virtude de 



b) o desempenho do diretor responsável pelos 
controles internos; 

c) o desempenho da unidade de gestão de riscos; e 

d) a efetividade de ações adotadas para o saneamento 
de deficiências; 

II - avaliar, sob o enfoque de riscos, o plano de negócio 
da supervisionada, e auxiliar na definição do 
correspondente apetite por risco; 

III - auxiliar nos processos de tomada de decisões 
estratégicas relacionadas à gestão de riscos; e 

IV - revisar a política de gestão de riscos, formulando e 
avaliando propostas de alterações. 

§ 1º As supervisionadas enquadradas nos segmentos 
S3 ou S4 ficam dispensadas de constituir Comitê de 
Riscos, sendo que, nestes casos, suas atribuições, com 
exceção da prevista no inciso I, alínea “b”,deverão ser 
desempenhadas pelo diretor responsável pelos 
controles internos.  

- 7 (sete) pontos, se o Conselho de Administração 
possuir um comitê consultivo, composto por pelo 
menos 50% (cinquenta por cento) de membros 
externos, com atribuição de assessorá-lo na 
supervisão da implementação e operacionalização da 
Estrutura de Gestão de Riscos, somado a:  

a) 3 (três) pontos, se pelo menos um dos membros 
externos do referido comitê também se qualificar como 
independente. 

dificuldades de implementação, esta prática foi 
originalmente prevista como facultativa, porém, com 
o advento da segmentação (Res. 388/20), tornou-se 
possível de ser exigida de determinados segmentos. 

As supervisionadas enquadradas nos segmentos S3 e 
S4 ficam dispensadas de constituir o Comitê de 
Riscos, com suas atribuições sendo então assumidas 
diretamente pelo diretor de controles internos. 

§ 2º A denominação “Comitê de Riscos” é de uso 
restrito do órgão estatutário constituído na forma deste 
artigo. 

 Esse dispositivo busca garantir o uso da denominação 
“Comitê de Riscos” somente para o órgão constituído 
com base neste artigo, evitando qualquer tipo de 
confusão em relação ao uso do termo. 

Nesta linha, este dispositivo, em conjunto com o 
disposto no § 1º, permite o entendimento que de que 
as supervisionadas enquadradas nos segmentos S3 e 
S4 seguem livres para constituir um comitê para 
auxiliar seu órgão de administração máximo quanto à 
gestão de risco. Entretanto, caso o denominem de 
“Comitê de Risco”, ele deverá seguir o disposto neste 
artigo. Por outro lado, caso o denominem por outro 
nome qualquer, este estaria desobrigado de seguir as 
exigências dispostas neste artigo. 

§ 3º O Comitê de Riscos deverá ser subordinado 
diretamente ao órgão de administração máximo da 
supervisionada. 

 Devido à função precípua do Comitê de Riscos, de 
auxiliar o órgão de administração máximo no 
desempenho de suas atribuições relativas à gestão de 
riscos, é importante que não haja intermediários neste 



processo. 

§ 4º O Comitê de Riscos deverá ser composto por, no 
mínimo, 3 (três) membros, dos quais: 

I - nenhum poderá ser ou ter sido, nos 12 (doze) meses 
anteriores: 

a) diretor responsável pelos controles internos da 
supervisionada; 

b) colaborador das unidades de gestão de riscos e de 
conformidade; ou 

c) membro do Comitê de Auditoria, no caso de 
supervisionadas enquadradas no semento S1; e 

 Dispõe sobre os requisitos para composição do 
Comitê de Riscos. 

O inciso I estabelece os requisitos mínimos para ser 
membro do Comitê de Riscos. Buscam evitar conflito 
de interesses. 

Foram inspirados nos requisitos para membro do 
Comitê de Auditoria (Res. 321/15), como também 
nos requisitos para membro do Comitê de Risco das 
instituições supervisionadas pelo Banco Central (Res. 
CMN 4.557/17. 

II - a maioria deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) não ser e não ter sido, nos 3 (três) anos anteriores, 
colaborador da supervisionada ou de suas 
controladoras, controladas ou subsidiárias, exceto na 
condição exclusiva de membro do Conselho de 
Administração e de seus comitês;  

b) não ser acionista da supervisionada, de suas 
controladoras, controladas ou subsidiárias, com 
participação igual ou superior a 5% (cinco por cento) 
do total de ações, por empresa; 

c) não ser membro do grupo de controle da 
supervisionada, de suas controladoras, controladas ou 
subsidiárias; 

d) não ser cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 
pessoas que não atendam ao disposto em pelo menos 
uma das alíneas anteriores deste inciso, exceto em 
relação aos colaboradores mencionados na alínea “a” 
que não possuam cargos de gestão; 

e) não ser vinculado a acordos de acionistas; 

f) não receber qualquer tipo de remuneração da 
supervisionada, de suas controladoras, controladas ou 

Como referência:  Circ. 517/15, Anexo XII, Art. 2º, § 
1º, III - membro independente: o integrante do 
Conselho de Administração, ou de comitê do mesmo, 
que não se caracterize como: 

a) em relação à supervisionada, suas controladas e 
subsidiárias, atualmente e nos últimos 3 (três) anos; e 
em relação às controladoras da supervisionada, 
atualmente: 

1. funcionário, gestor ou diretor; ou 

2. prestador de serviços, seja no papel de Gestor de 
Riscos, consultor, auditor interno, auditor contábil ou 
atuarial independente, ou outras funções que, de 
acordo com a regulamentação em vigor, possam ser 
terceirizadas ou exercidas no âmbito de um grupo de 
empresas; 

b) em relação à supervisionada, suas controladoras, 
controladas e subsidiárias: 

1. membro do grupo de controle; ou 

2. acionista, com participação igual ou superiora 5% 
(cinco porcento) do total de ações, por empresa; 

c) membro do Conselho de Administração de 

O inciso II dispõe sobre os requisitos a serem 
seguidos pela maioria dos membros. Buscam garantir 
que a maioria dos membros seja composta por 
pessoas com independência e qualificação.  

Foram inspirados nos requisitos exigidos dos 
membros independentes do Conselho de 
Administração (e do comitê que o auxilia na 
avaliação da EGR) para fins de utilização dos fatores 
reduzidos de risco. 



subsidiárias, que não seja relativa à participação 
acionária prevista na alínea “b” ou, quando aplicável, à 
função de membro do Conselho de Administração e de 
seus comitês; 

g) não possuir qualquer outro tipo de vínculo com 
pessoas ou instituições que possa, a critério da Susep, 
influenciar de forma significativa seus julgamentos, 
opiniões e decisões; 

h) possuir tempo máximo de mandato, ou de mandatos 
consecutivos, no Comitê de Riscos limitado a 5 (cinco) 
anos, com intervalo mínimo de 3 (três) anos para 
reintegração; e 

i) possuir comprovada experiência em gestão de riscos. 

controladas ou subsidiárias da supervisionada; 

d) cônjuge, parente em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, de 
pessoas que não atendam ao disposto em pelo menos 
uma das alíneas anteriores deste inciso, exceto em 
relação aos funcionários sem cargos de gestão ou 
direção mencionados no item "i" da alínea "a"; 

e) vinculado a acordo de acionistas; 

f) recebedor de qualquer tipo de remuneração da 
supervisionada ou de suas controladoras, que não seja 
aquela relativa à participação acionária prevista no 
item "ii" da alínea "b" ou à função de integrante do 
Conselho de Administração e/ou de comitês do mesmo; 

g) recebedor de qualquer tipo de remuneração das 
controladas ou subsidiárias da supervisionada, que 
não seja aquela relativa à participação acionária 
prevista no item “ii” da alínea "b"; ou 

h) possuidor de qualquer outro tipo de vínculo, com 
pessoas e/ou instituições, que possa, a critério da 
Susep, influenciar de forma significativa seus 
julgamentos, opiniões e decisões. 

§ 5º O Comitê de Riscos deverá ser presidido por 
membro que atenda aos requisitos do § 4º, inciso II. 

 Busca garantir que a presidência do Comitê de Risco 
seja exercida por membro independente e 
qualificado.  

§ 6º O estatuto ou contrato social da supervisionada 
deverá dispor de forma expressa sobre os seguintes 
aspectos relativos ao Comitê de Riscos: 

I - número de integrantes e suas respectivas 
qualificações mínimas, critérios de nomeação, 
destituição, remuneração e tempo de mandato; e 

II - regras de funcionamento, incluindo atribuições do 
comitê, periodicidade mínima de reuniões e forma de 
prestação de contas ao órgão de administração máximo 
da supervisionada. 

 Garante a adequada formalização, em alto nível, das 
regras de composição e funcionamento do Comitê de 
Riscos. 



§ 7º O Comitê de Riscos poderá, no âmbito de suas 
atribuições, utilizar-se do trabalho de especialistas, 
sem eximir-se de suas responsabilidades. 

 Permite aos membros do Comitê de Riscos fazerem 
uso dos serviços de técnicos especializados, desde 
que não ocorra delegação de suas responsabilidades 
(ver também art. 38 da minuta). 

   

Seção IV 

Dos Requisitos para a Gestão de Riscos Específicos 

 Seção destinada a tratar de requisitos para a gestão de 
riscos específicos, criada com a finalidade de 
promover uma melhor organização do normativo. 

Subseção I 

Da Continuidade dos Negócios 

  

Art. 22 . Os riscos que possam ocasionar interrupção 
total ou redução significativa dos processos críticos de 
negócio da supervisionada deverão ser mitigados 
através de um plano de continuidade de negócios que 
preveja, no mínimo: 

I - papéis e responsabilidades específicos em relação à 
continuidade dos negócios; 

II - nível mínimo de operação e prazo máximo de 
retorno ao funcionamento normal; 

III - procedimentos de comunicação com interessados 
internos e externos; e 

IV - testes periódicos. 

Circ. 517/15, Art. 108-B, VI - Plano de Continuidade 
de Negócios: documento que contém os procedimentos 
e informações necessários para a manutenção das 
atividades críticas de uma organização diante de 
situações que afetem seu funcionamento normal; e 

--------- 

Circ. 517/15, Art. 108-D, § 3º Riscos que possam 
ocasionar interrupção total ou redução significativa das 
atividades da supervisionada, resultando em Nível de 
Risco considerado inaceitável pela instituição ou em 
violação às diretrizes estabelecidas para a continuidade 
do negócio, deverão ser mitigados através de um Plano 
de Continuidade de Negócios que preveja, no mínimo: 

I - papéis e responsabilidades específicos em relação à 
continuidade dos negócios; 

II - nível mínimo de operação e prazo máximo de 
retorno ao funcionamento normal; 

III - procedimentos de comunicação com interessados 
internos e externos; e 

IV - testes periódicos. 

Adaptado da Circ. 517/15. 

Dispõe sobre o plano de continuidade. Foi mantido o 
conteúdo mínimo exigido atualmente. 

   

Subseção II  Os dispositivos aqui colocados foram adaptados da 
proposta apresentada originalmente no processo 



Da Gestão do Risco de Liquidez 15414.609059/2020-25. 

Art. 23. Para fins desta Resolução, define-se o risco de 
liquidez como a possibilidade da supervisionada não 
ser capaz de cumprir eficientemente suas obrigações 
financeiras, esperadas ou não, no momento em que 
forem devidas, seja pela impossibilidade de realizar 
tempestivamente seus ativos ou pelo fato de tal 
realização resultar em perdas significativas e/ou no 
descumprimento de requisitos regulatórios. 

 Define-se aqui a categoria dos riscos de liquidez 

Nota: Ressalta-se a diferença entre insolvência e 
iliquidez. Grosso modo, insolvência refere-se à falta 
presente de recursos para arcar com as obrigações 
quando devidas, enquanto iliquidez refere-se à 
incapacidade de arcar com as obrigações quando 
devidas por conta da impossibilidade de acesso aos 
recursos possuídos. 

Art. 24. A política de gestão de riscos da 
supervisionada, ou outra política estabelecida com base 
no art. 17, § 1º, deverá definir estratégias e diretrizes 
relativas à gestão de risco de liquidez, incluindo, no 
mínimo: 

I - os parâmetros para a avaliação dos ativos da 
supervisionada quanto à capacidade de realização ou 
de geração de fluxos de caixa em montantes e prazos 
compatíveis com o pagamento de suas obrigações 
contratuais, bem como outras obrigações financeiras, 
em condições normais ou estressadas; e 

II - as estratégias para contornar as situações previstas 
no inciso I, que poderão incluir manutenção de estoque 
adequado de ativos de elevada liquidez e/ou eventuais 
fontes de financiamento capazes de suprir, mesmo em 
condições de estresse, as necessidades de liquidez da 
supervisionada. 

Processo 15414.609059/2020-25, Minuta de Circular 
(SEI 0954952), Art. 1º A Circular Susep nº 517, de 30 

de julho de 2015, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: ...  

“Art. 108-L, § 6º As estratégias e diretrizes relativas à 
gestão de risco de liquidez contidas na Política de 
Gestão de Riscos da supervisionada deverão incluir, no 
mínimo: 

I - os parâmetros para a avaliação de seus ativos quanto 
à capacidade de realização ou de geração de fluxos de 
caixa em montantes e prazos compatíveis com o 
pagamento de suas obrigações contratuais, bem como 
outras obrigações financeiras, em condições normais 
ou estressadas; e 

II - as estratégias para contornar as situações previstas 
no inciso I, que poderão incluir manutenção de estoque 
adequado de ativos de elevada liquidez e/ou eventuais 
fontes de financiamento capazes de suprir, mesmo em 
condições de estresse, as necessidades de liquidez da 
supervisionada.” 

Estabelece o mínimo a ser observado, na política de 
gestão de riscos, com relação às diretrizes para gestão 
do risco de liquidez. 

Observar que a minuta não estabelece que deve ser 
formalizada uma política específica para gestão do 
risco de liquidez. Ao contrário, deve ser tratada no 
âmbito da política de gestão de risco (podendo estar 
em política específica nos termos do art. 17, 
parágrafo único). 

Dessa forma, basicamente, este dispositivo 
regulamenta o que deve ser observado quando do 
atendimento do art. 17, III, “b”, no que tange os 
riscos de liquidez. 

Art. 25. As estratégias e diretrizes previstas no art. 24 
deverão ser aplicadas a processos e procedimentos 
destinados à gestão do risco de liquidez, que, sempre 
que aplicável, deverão considerar: 

I - potenciais aumentos das solicitações de 
cancelamentos, resgates e portabilidades; 

Processo 15414.609059/2020-25, Minuta de Circular 
(SEI 0954952), Art. 1º A Circular Susep nº 517, de 30 

de julho de 2015, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: ...  

“Art. 108-L, § 7º Os parâmetros previstos no inciso I do 
§ 6º deverão ser aplicados a procedimentos e processos 
internos destinados à gestão do risco de liquidez que, 

Basicamente, o que sempre que possível deve ser 
considerado quando da avaliação que trata o art. 24, I 
da minuta. 



II - potenciais aumentos de sinistralidade, despesas 
administrativas e outras despesas operacionais, 
inclusive decorrentes de eventos catastróficos; 

III - oscilações nos fluxos de caixa de ativos e passivos 
decorrentes de flutuações do mercado financeiro; 

IV - necessidade de depósitos de margem e outras 
garantias decorrentes de operações com derivativos; e 

V - necessidade de observância dos requisitos 
regulatórios em vigor. 

sempre que aplicável, deverão considerar: 

a) potenciais aumentos das solicitações de 
cancelamentos, resgates e portabilidades; 

b) potenciais aumentos de sinistralidade, despesas 
administrativas e outras despesas operacionais, 
inclusive decorrentes de eventos catastróficos; 

c) oscilações nos fluxos de caixa de ativos e passivos 
decorrentes de flutuações do mercado financeiro; 

d) necessidade de depósitos de margem e outras 
garantias decorrentes de operações com derivativos; e 

e) necessidade de observância dos requisitos 
regulatórios em vigor.” 

   

CAPÍTULO V 

DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

 Ressalta-se que a Circ. 249/04 somente dispõe que 
deve haver uma atividade de Auditoria Interna, 
tratando brevemente sobre quem deve exercê-la. 
Entretanto, não aborda outros pontos agora tratados, 
como escopo, regulamento, planejamento, execução e 
reporte das atividades de Auditoria Interna.  

Seção I 

Das Disposições Gerais deste Capítulo 

 

 

  

Art. 26. As supervisionadas deverão implementar e 
manter atividade de Auditoria Interna que atenda aos 
requisitos mínimos estabelecidos neste capítulo. 

Parágrafo único.  O disposto neste capítulo não se 
aplica às sociedades corretoras de seguros. 

Circ. 249/04, Art. 3º, § 2º A atividade de auditoria 
interna deve fazer parte do sistema de controles 
internos. 

Adaptado da Circ. 249/04. 

Estabelece a Auditoria Interna para as mesmas 
supervisionadas já consideradas na Circ. 249/04. 

Art. 27. A atividade de Auditoria Interna deverá ser 
contínua, efetiva e independente das atividades 
auditadas. 

 Estabelece os requisitos mínimos da atividade de 
Auditoria Interna, ressaltando os aspectos de 
continuidade, efetividade e independência. 



Art. 28. O escopo da atividade de Auditoria Interna 
deverá considerar todas as funções e atividades da 
supervisionada, inclusive as terceirizadas, devendo ser 
avaliados, no mínimo: 

I - a efetividade dos sistemas e processos de 
governança corporativa, inclusive o SCI e a EGR, 
considerando os riscos atuais e emergentes em todos os 
níveis da supervisionada; 

II - a confiabilidade, a efetividade e a integridade dos 
processos e sistemas de informações gerenciais e 
financeiras; 

III - a observância a determinações legais e 
regulamentares, às recomendações dos órgãos 
supervisores e às políticas e normativos internos da 
supervisionada; 

IV - a salvaguarda dos ativos da supervisionada e dos 
segurados, participantes, beneficiários e detentores de 
títulos de capitalização, verificando a existência desses 
ativos e, quando necessário, o adequado nível de 
segregação entre eles; e 

V - outros itens específicos, requeridos pela 
regulamentação em vigor. 

Parágrafo único. A Susep poderá, no exercício de suas 
atribuições de supervisão, determinar que a 
supervisionada inclua trabalhos específicos no escopo 
da atividade de Auditoria Interna. 

 Estabelece a abrangência mínima das atividades de 
Auditoria Interna. 

 

 

 

  

Seção II 

Do Regulamento da Atividade de Auditoria Interna 

  

Art. 29. A supervisionada deverá possuir um 
regulamento específico para a atividade de Auditoria 
Interna, que contemple, no mínimo: 

 Determina a definição de um regulamento específico 
para a atividade de Auditoria Interna. 

A sua importância é não somente a de possibilitar 



I - o objetivo e o escopo da atividade de Auditoria 
Interna; 

II - os parâmetros mínimos para que a atividade de 
Auditoria Interna seja executada de forma 
independente e efetiva, incluindo a exigência de 
observância a reconhecidos padrões de auditoria; 

III - as atribuições, responsabilidades, prerrogativas e 
vedações aplicáveis aos membros da unidade de 
Auditoria Interna, conforme disposto nesta Circular; 

IV - os canais de comunicação a serem utilizados para 
reportar as conclusões e recomendações decorrentes 
dos trabalhos de auditoria; e 

V - os procedimentos para a coordenação da atividade 
de Auditoria Interna com a Auditoria Independente. 

Parágrafo único. O regulamento da atividade de 
Auditoria Interna deverá ser aprovado pelo Comitê de 
Auditoria, se existente, e pelo órgão de administração 
máximo da supervisionada. 

que a execução das atividades de Auditoria Interna 
siga diretrizes e padrões previamente definidos pelo 
órgão de administração máximo, mas também a de 
permitir que a supervisão da Susep possa avaliar se 
tais diretrizes e padrões são condizentes com a 
natureza, o porte, a complexidade, o perfil de risco e 
o modelo de negócio das instituições. 

   

Seção III 

Da Unidade de Auditoria Interna 

  

Art. 30. A supervisionada deverá constituir uma 
unidade de Auditoria Interna, que será responsável por 
realizar a atividade de Auditoria Interna. 

Circ. 249/04, Art. 3º, § 3º A atividade de Auditoria de 
que trata o § 2º deste artigo, quando não executada por 
unidade especifica da própria sociedade ou entidade ou 
de sociedade ou entidade integrante do mesmo 
conglomerado financeiro, poderá ser exercida por 
auditor independente, desde que não seja aquele 
responsável pela auditoria das demonstrações 
financeiras. 

 

Adaptado da Circ. 249/04. 

Estabelece a constituição de uma unidade 
responsável pela execução da atividade de Auditoria 
Interna 

§ 1º A unidade de que trata o caput deverá ser: 

I - independente e segregada das demais unidades 
organizacionais, inclusive das unidades de 

Circ. 249/04, Art. 3º, § 4º No caso de a atividade de 
auditoria interna ser exercida por unidade própria, esta 
deverá estar diretamente subordinada ao conselho de 
administração ou, na falta deste, à diretoria da 

Adaptado da Circ. 249/04. 

Busca garantir que a unidade de Auditoria Interna 
seja o mais independente possível das demais 



conformidade e gestão de riscos, de que tratam os arts. 
10 e 18; e  

II - subordinada ao órgão de administração máximo da 
supervisionada, podendo tal subordinação se dar de 
forma indireta, através do Comitê de Auditoria, se 
existente. 

sociedade, do ressegurador ou da entidade. atividades da supervisionada, de forma que possa 
exercer o seu papel de 3º linha de defesa com a maior 
isenção possível. 

Neste sentido, passa a ser exigida a independência e 
segregação das demais unidades organizacionais, 
inclusive das unidades de conformidade e gestão de 
riscos (2º linha de defesa), sendo mantida ainda a sua 
vinculação ao órgão de administração máximo, 
embora agora seja permitida que tal vinculação seja 
indireta, através do Comitê de Auditoria, se existente. 

Ressalta-se aqui o entendimento que esta 
independência e segregação inclui, obviamente, os 
membros da referida unidade, o que fica reforçado no 
§ 3º. 

§ 2º Deverão ser garantidos à unidade de que trata 
caput: 

I - os recursos materiais e humanos necessários, 
próprios ou terceirizados, incluindo pessoal experiente, 
capacitado e em quantidade suficiente; 

II - acesso irrestrito e tempestivo às informações 
necessárias para a realização de suas análises; e 

III - canal de comunicação permanente com os órgãos 
de administração, que possibilite o efetivo reporte das 
recomendações decorrentes de trabalhos de auditoria e 
a adoção tempestiva das medidas corretivas cabíveis. 

 Busca dar à unidade de Auditoria Interna as 
condições mínimas necessárias para o adequado 
exercício das suas atividades. 

§ 3º É vedado aos membros da unidade de que trata o 
caput: 

I - participar da auditoria de atividades nas quais 
tenham atuado nos 12 (doze) meses anteriores; 

II - envolver-se no desenvolvimento e implementação 
de medidas específicas relativas aos controles internos; 

III - acumular quaisquer outras funções ou atividades, 
exceto possivelmente pela apuração de fraudes nos 
casos definidos pela supervisionada; e 

 Busca mitigar conflito de interesses, vindo a somar 
com o estabelecido no § 2º. 

Alinha-se com as exigências feitas para os 
componentes das unidades de gestão de riscos e de 
conformidade, porém com vedações adicionais ao 
envolvimento no desenvolvimento e implementação 
de medidas específicas relativas aos controles 
internos (inciso II) e ao acúmulo de outras funções ou 
atividades (inciso III).  



IV - receber bônus ou incentivos remuneratórios 
atrelados ao desempenho das unidades de negócio, 
exceto por eventual participação nos lucros ou 
resultados paga, na forma da legislação em vigor, a 
empregados regidos pela CLT. 

Art. 31.,  As atribuições da unidade de Auditoria 
Interna, de que trata o art. 30 poderão, no caso dos 
escritórios de representação dos resseguradores 
admitidos, das sociedades corretoras de resseguro ou 
de supervisionadas enquadradas nos segmentos S3 ou 
S4, ser desempenhadas por auditor independente que: 

I - seja registrado na Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM); 

II - possua qualificação técnica específica para atuar 
em instituições autorizadas a funcionar pela Susep; e 

III - não seja responsável pela auditoria das 
demonstrações financeiras da supervisionada ou por 
qualquer outra atividade com potencial conflito de 
interesses. 

Parágrafo único. O disposto no art. 30 aplica-se, no 
que couber, ao auditor independente mencionado no 
caput. 

Circ. 249/04, Art. 3º, § 3º A atividade de Auditoria de 
que trata o § 2º deste artigo, quando não executada por 
unidade especifica da própria sociedade ou entidade ou 
de sociedade ou entidade integrante do mesmo 
conglomerado financeiro, poderá ser exercida por 
auditor independente, desde que não seja aquele 
responsável pela auditoria das demonstrações 
financeiras. 

Mantém a possibilidade da atividade de Auditoria 
Interna ser exercida por auditor independente. 
Entretanto, amplia as condições e restrições para isso. 

Tais restrições incluem a vedação à terceirização 
pelas supervisionadas enquadradas nos segmentos S1 
e S2, mantendo relativo alinhamento quanto às 
exigências realizadas para terceirização e dispensa 
das unidades de conformidade e de gestão de riscos. 

 

Art. 32. Nos casos de nomeação ou destituição do 
gestor responsável pela unidade de Auditoria Interna, 
ou de substituição do auditor independente de que trata 
o art. 31, aplica-se o disposto no art. 12, exceto na 
hipótese de adoção da faculdade prevista no art. 42, 
inciso III . 

 Exigências de aprovação pelo órgão de administração 
máximo e de comunicação à Susep, em caso de 
nomeação ou destituição do gestor responsável pela 
unidade de Auditoria Interna.  

O objetivo é também dar ao gestor da unidade de 
Auditoria Interna maior liberdade de posicionamento 
quanto aos resultados da sua atividade, dando maior 
segurança de que não serão substituídos devido a 
posicionamentos que contrariem interesses. 

   

Seção IV 

Do Planejamento e da Execução da Atividade de 

  



Auditoria Interna 

Art. 33. O planejamento da atividade de Auditoria 
Interna deverá ser realizado anualmente, tendo por 
base, no mínimo: 

I - diretrizes fornecidas pelo Comitê de Auditoria, se 
existente, e pelo órgão de administração máximo da 
supervisionada; e 

II - uma avaliação de riscos, específica para fins de 
auditoria, dos principais processos, áreas ou atividades 
da supervisionada. 

Parágrafo único. A avaliação de riscos de que trata o 
inciso II do caput deverá considerar, dentre outras 
informações, os resultados das avaliações realizadas 
pelas unidades de conformidade e de gestão de riscos, 
bem como por qualquer outra unidade ou ente que, na 
forma desta Resolução, possa realizar tais avaliações. 

 Estabelece mínimo a ser considerado no 
planejamento anual da atividade de Auditoria Interna. 

Tal planejamento deve seguir diretrizes do órgão de 
administração máximo e ser orientado por uma 
avaliação de riscos que, embora deva considerar 
análises realizadas pelas unidades de 2ª linha de 
defesa (conformidade e gestão de riscos), tem que ser 
independente e específica para fins de auditoria. 

Art. 34. A execução da atividade de Auditoria Interna 
deverá abranger a coleta e análise de informações, bem 
como a realização de testes, que fundamentem 
adequadamente suas conclusões e recomendações aos 
órgãos de administração da supervisionada. 

Parágrafo único. A atividade de Auditoria Interna 
deverá observar as normas e procedimentos de 
auditoria estabelecidos pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN), pelo CNSP, pela Susep e, no que não 
for conflitante com estes, àqueles determinados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pelo 
Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil). 

 Estabelece o mínimo a ser considerado e realizado na 
execução da atividade de Auditoria Interna. 

Art. 35. A documentação do planejamento e da 
execução da atividade de Auditoria Interna deverá 
compreender, no mínimo: 

I - plano anual de Auditoria Interna, contendo pelo 
menos os processos, áreas ou atividades que serão 
objeto de auditoria no período, sua respectiva 
classificação por nível de risco, proposta de 
cronograma e previsão dos recursos necessários; 

 Dispõe sobre a documentação do planejamento e da 
execução da atividade de Auditoria Interna, 
importante para que possa ser realizada avaliação da 
adequação dos trabalhos de auditoria realizados, 
tanto pelo órgão de administração máximo quanto 
pela supervisão da Susep. 

Tal documentação inclui plano anual de Auditoria 
Interna e relatório anual contendo o resumo dos 



II - para cada trabalho específico de Auditoria Interna: 

a) plano específico do trabalho, com definição de 
escopo, cronograma e dos fatores relevantes para sua 
execução, como natureza, oportunidade e extensão dos 
procedimentos de auditoria a serem aplicados e 
alocação dos recursos disponíveis; 

b) papéis de trabalho, com registro dos fatos, 
informações e provas obtidos no curso da auditoria; e 

c) relatório contendo as conclusões e 
recomendações decorrentes do trabalho de auditoria; e 

III - relatório anual de Auditoria Interna, contendo 
resumo dos trabalhos de auditoria realizados no 
período e de suas principais conclusões e 
recomendações, bem como informações atualizadas 
sobre o status de implementação das ações corretivas 
necessárias, inclusive em decorrência de trabalhos 
concluídos em exercícios anteriores. 

§ 1º O plano anual de Auditoria Interna e o relatório 
anual de Auditoria Interna deverão ser aprovados pelo 
Comitê de Auditoria, se existente, e pelo órgão de 
administração máximo da supervisionada. 

§ 2º Os relatórios de que tratam o inciso II, alínea “c”, 
e o inciso III do caput deverão ser encaminhados aos 
órgãos de administração da supervisionada, para 
ciência e eventuais providências cabíveis. 

trabalhos realizados, que deverão ser aprovados pelo 
Comitê de Auditoria (se existente) e pelo órgão de 
administração máximo, além de plano, relatório e 
papeis de trabalho específicos para cada trabalho 
individual de auditoria interna. 

   

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS AOS CAPÍTULOS 
III, IV E V 

  

Seção I 

Dos Papéis e Responsabilidades 

  

Art. 36. Compete ao diretor responsável pelos 
controles internos, de que trata o art. 9º: 

 Estabelece atribuições para o diretor de controles 
internos. 



I - orientar e supervisionar: 

a) a implementação e operacionalização do SCI e da 
EGR, promovendo a integração de que trata o art. 14, 
inciso I; e 

b) as atividades das unidades de conformidade e de 
gestão de riscos, quando houver;  

II - prover as unidades de conformidade e de gestão de 
riscos com os recursos necessários ao adequado 
desempenho de suas respectivas atividades, em 
especial quanto ao disposto no art. 10, § 5º, inciso I; 

III - informar, periodicamente, e sempre que considerar 
necessário, os órgãos de administração e o Comitê de 
Riscos, se existente, de quaisquer assuntos materiais 
relativos a controles internos, conformidade e gestão 
de riscos, incluindo, mas não se limitando a: 

a) riscos novos ou emergentes; 

b) níveis de exposição a riscos, bem como eventuais 
limitações e incertezas relacionados a sua mensuração; 

c) ações relativas à gestão de riscos; e 

d) deficiências relativas à EGR e ao SCI e seu 
respectivo saneamento. 

A Circ. 249/04 não definia atribuições para o diretor 
de controles internos. Ainda, tal diretor não é citado 
na Circ. 234/03, que trata das atribuições e funções 
de diretores. 

Basicamente, as atribuições estabelecidas colocam o 
diretor de controles internos como o principal 
articulador do SCI e da EGR, situando-se entre as 
unidades de conformidade e gestão de riscos e os 
órgãos de administração. Ele também fica 
responsável pelo fornecimento de informações aos 
órgãos de administração e ao Comitê de Risco (se 
existente) de forma a subsidiar a avaliação geral de 
efetividade do SCI e da EGR. 

Art. 37. Compete aos órgãos de administração da 
supervisionada: 

I - zelar pela adequação e pela efetividade da EGR e do 
SCI, promovendo:  

a) a disseminação das culturas de risco e de controle; e 

b) o alinhamento das operações da supervisionada à 
política de conformidade, ao apetite por risco e à 
política de gestão de riscos;  

II - possuir um entendimento geral do perfil de risco da 
supervisionada e compreender, para os principais 
riscos a que ela esteja exposta: 

Circ. 517/15, Art. 108-C. É responsabilidade da 
Diretoria e do Conselho de Administração, quando 
houver, zelar pela adequação da Estrutura de Gestão de 
Riscos da supervisionada. 

O caput e incisos do art. 37 da minuta mantêm a 
ideia da Circ. 517, de que as responsabilidades 
quanto ao zelo pela adequação da EGR devem ser 
compartilhadas entre Diretoria e Conselho de 
administração. Entretanto, inova ao dispor de forma 
mais clara, nos incisos, quais devem ser estas 
responsabilidades compartilhadas. 

 

Vale destacar que a minuta possui outros dispositivos 
que definem atribuições específicas para o órgão de 
administração máximo, a saber: 

1. Art. 16 - Responsabilidade pela formalização do 



a) sua natureza e potenciais impactos sobre o negócio; 

b) o atual nível de exposição; e 

c) as ações adotadas para sua gestão; 

III - prover as unidades de negócio com a estrutura 
organizacional e os recursos materiais e humanos 
necessários à adequada gestão dos riscos e 
operacionalização dos controles associados a suas 
respectivas atividades, incluindo pessoal experiente, 
capacitado e em quantidade suficiente; e 

IV - garantir que os mecanismos de avaliação de 
desempenho e a estrutura remuneratória adotados pela 
supervisionada não incentivem comportamentos 
capazes de comprometer a efetividade do SCI e da 
EGR. 

apetite por risco da supervisionada; 

2. Arts. 8º, § 2º e 17, § 2º - Responsabilidade pela 
aprovação das políticas de conformidade e de 
gestão de riscos; 

3. Arts. 12 e 20 - Responsabilidade pela aprovação 
nomeação e destituição do diretor de controles 
internos e dos gestores das unidades de gestão de 
riscos e de conformidade; 

4. Art. 33, I - Responsabilidade pela definição, em 
conjunto com o Comitê de Auditoria, das diretrizes 
a serem consideradas no planejamento da atividade 
de Auditoria Interna. 

5. Art. 29, parágrafo único e 35, § 1º - 
Responsabilidade pela aprovação do regulamento 
da atividade de Auditoria Interna e do plano anual 
de Auditoria Interna. 

Especificamente em relação ao SCI, a Circ. 249/04 
estabelece atribuições específicas apenas para a 
Diretoria, citando o Conselho de Administração 
somente ao tratar da vinculação hierárquica da 
auditoria interna. Entretanto, ressalta-se que, nesta 
minuta, a mesma abordagem utilizada para a 
adequação da EGR foi considerada para a adequação 
do SCI, no que tange as responsabilidades de 
Conselho de Administração e Diretoria. 

§ 1º Para auxiliá-los no desempenho das atribuições 
definidas neste artigo, os órgãos de administração 
poderão, a seu critério, constituir comitês ou comissões 
executivas, bem como utilizar-se de avaliações internas 
ou externas. 

Circ. 517/15, art. 108-C, § 2º A Diretoria e o Conselho 
de Administração, para auxiliá-los no desempenho das 
atribuições definidas neste artigo, poderão, a seu 
critério, constituir comitês ou comissões executivas, 
bem como utilizar-se de avaliações realizadas pelo 
Gestor de Riscos, pela Auditoria Interna, por outras 
pessoas ou setores e por prestadores de serviço 
externos. 

Adaptado da Circ. 517/15. 

Mantém a permissão para que os órgãos de 
administração possam: 

1. Constituir os comitês ou comissões executivas 
que desejem, além do Comitê de Riscos (quando 
obrigatório), para auxiliá-los em suas atribuições 
relativas aos SCI e EGR, desde que, obviamente, 
por força do art. 38 da minuta, tais comitês ou 
comissões executivas não assumam as atribuições 
privativas do Comitê de Riscos previstas no art. 21 
da minuta. 



2. Valer-se de informações obtidas de fontes 
diversas para o exercício de suas funções relativas 
ao SCI e EGR.  

§ 2º Compete exclusivamente aos diretores da 
supervisionada:  

I - elaborar, implementar e operacionalizar os 
processos e procedimentos relativos ao controles 
internos e gestão de riscos associados às atividades sob 
sua responsabilidade; 

II - verificar sistematicamente a adoção e o 
cumprimento dos processos e procedimentos de que 
trata o inciso I, como também a manutenção de sua 
adequação , definindo e implementando planos de ação 
destinados ao saneamento de deficiências da EGR e do 
SCI; 

III - definir os limites de exposição para as atividades 
de negócio que impliquem em assunção de riscos 
relevantes, mencionados no art. 17, inciso II, alínea 
“c”. 

Circ. 517/15, art. 108-C, § 1º A Diretoria deverá 
monitorar periodicamente as exposições da 
supervisionada a riscos e avaliar, pelo menos uma vez 
ao ano e sempre que houver mudança significativa no 
Perfil de Risco, a eficácia da Estrutura de Gestão de 
Riscos, reportando ao Conselho de Administração, 
quando houver, os resultados dessas análises e as 
respectivas propostas de ação. 

--------- 

Circ. 249/04, Art. 2º São de responsabilidade da 
diretoria da sociedade, do ressegurador local ou da 
entidade e do representante do ressegurador admitido:  

I - definir as atividades e os níveis de controle para 
todos os negócios; 

II - estabelecer os objetivos dos mecanismos de 
controles e seus procedimentos; 

III - verificar sistematicamente a adoção e o 
cumprimento dos procedimentos definidos; 

IV – avaliar continuamente os diversos tipos de riscos 
associados às atividades da sociedade, do ressegurador 
local, do escritório de representação do ressegurador 
admitido ou da entidade; 

V – acompanhar e implementar a política de 
conformidade de procedimentos, com base na 
legislação aplicável, revendo-a semestralmente; 

VI – implantar política de prevenção contra fraudes; 

VII – implantar política de subscrição de riscos. 

--------- 

Circ. 249/04, Art. 3º, § 1º Os controles internos devem 
ser periodicamente revisados e atualizados, de forma 
que sejam a eles incorporadas medidas relacionadas a 

Este parágrafo trata de responsabilidades que, por 
serem consideradas mais executivas, foram atribuídas 
aos diretores. 

Buscou-se deixar mais claro que os diretores, na 
condição de líderes das unidades de negócio, são 
responsáveis pela elaboração, implementação e 
operacionalização dos controles internos e da gestão 
de riscos. Aqui incluem-se as atividades de controle, 
assim como as de identificação, avaliação, 
mensuração, tratamento, monitoramento e reporte 
dos riscos. 

Em resumo, o modelo pressupõe que a elaboração, 
implementação e operacionalização dos controles e 
da gestão dos riscos parta primariamente das 
unidades de negócio. As unidades de conformidade e 
de gestão de riscos, como especialistas, trabalharão 
junto às unidades de negócio, apoiando-as, 
verificando o trabalho realizado e reportando suas 
conclusões. O diretor de controles internos, por sua 
vez, orientará e supervisionará as atividades destas 
duas unidades,. Com base nos reportes das duas 
unidades, do diretor de controles internos e da 
Auditoria Interna, os órgãos de administração podem 
então exercer suas atribuições relativas ao SCI e 
EGR, sendo o órgão de administração máximo 
auxiliado pelo Comitê de Riscos  

Neste modelo, cabe também aos diretores a 
verificação primária da adoção e cumprimento dos 
procedimentos de controles e gestão de riscos por 
eles definidos, como também da manutenção de sua 
adequabilidade, a despeito da verificação mais 
técnica realizada pelas unidades de conformidade e 
de gestão de riscos. 

Por fim, cabe ainda aos diretores a definição dos 
limites de exposição mais operacionais, ligados 



novos riscos ou riscos não abordados anteriormente. diretamente às suas atividades de negócio. Ressalta-
se que tais limites devem ser alinhados aos limites 
em nível macro, definidos pelo órgão de 
administração máximo e formalizados no apetite por 
riscos. 

Assim, entendemos que o disposto na 517/15, art. 
108-C, § 1º, está sendo coberto na minuta, se não 
aqui no § 2º (diretores), no caput (órgãos de 
administração). 

Já em relação ao disposto na Circ. 249/04, art. 2º, 
entendemos que as atribuições lá dispostas também 
estão sendo cobertas, talvez não de forma tão 
descritiva, tanto no caput como aqui no § 2º 

Art. 38. É vedada a delegação de quaisquer 
responsabilidades e atribuições previstas nesta seção e 
nos capítulos III, IV e V, a menos que haja disposição 
específica em contrário. 

Circ. 517/15, Art. 108-S. É vedada a delegação de 
quaisquer responsabilidades e atribuições da Diretoria 
e do Conselho de Administração previstas neste 
capítulo. 

 

Estabelece que responsabilidade final pelas 
atribuições dispostas na minuta permanecerá sempre 
com aqueles indicados na minuta, embora estes 
possam, como disposto em outros dispositivos da 
minuta (especialmente no art. 37, § 1º), serem 
auxiliados e obterem informações por outros agentes 
internos e externos.  

   

Seção II 

Dos Grupos Prudenciais, Grupos Seguradores e 
Conglomerados Financeiros 

  

Art. 39. O SCI e a EGR poderão ser implantados de 
forma unificada (SCI/EGR unificado) para atender a 
supervisionadas, todas ou parte delas, que pertençam 
ao mesmo grupo prudencial, desde que: 

I - a opção pela faculdade prevista no caput seja 
registrada em atas de reuniões dos órgãos de 
administração máximos de cada uma das 
supervisionadas atendidas; 

II - uma das supervisionadas atendidas fique 
responsável por constituir as estruturas e desempenhar 
as atribuições previstas nesta Resolução de forma 
centralizada, conforme disposto nesta seção, devendo 

Circ. 249/04, Art. 7º Poderá ser utilizado sistema 
integrado de controles internos, com abrangência no 
conglomerado, atestado pelos auditores externos, desde 
que o mesmo atenda aos requisitos estabelecidos nesta 
Circular. 

Define o SCI/EGR unificado, a ser implementado no 
âmbito do grupo prudencial, no qual uma das 
supervisionadas ficaria como responsável maior pela 
administração geral das atividades de controle, 
conformidade e gestão de riscos. 

A ideia é promover uma transição para uma 
regulação e supervisão baseada em grupo. Neste 
sentido, a implementação de um SCI/EGR unificado 
é uma opção do grupo prudencial, sendo ainda 
facultativa a adesão das supervisionadas do grupo a 
tal estrutura unificada caso implementada.  

Entretanto, exercidas as opções de implementação e 



registrar sua decisão por assumir tais responsabilidades 
na forma prevista no inciso I; e 

III - a supervisionada de que trata o inciso II 
comunique à Susep da adoção da faculdade prevista no 
caput, devendo incluir na referida comunicação a lista 
das demais supervisionadas atendidas por ela e os 
documentos comprobatórios do atendimento aos 
incisos I e II.  

§ 1º O SCI/EGR unificado deverá considerar os riscos 
associados ao conjunto de supervisionadas atendidas e 
a cada uma delas individualmente. 

§ 2º As supervisionadas do grupo prudencial que não 
sejam atendidas por SCI/EGR unificado, se houver, 
deverão implantar seu SCI e sua EGR de forma 
individual. 

§ 3º Nas hipóteses de alteração da supervisionada 
prevista no inciso II do caput e de inclusão ou 
exclusão de supervisionadas no SCI/EGR unificado, as 
respectivas decisões deverão ser formalizadas e 
comunicadas à Susep na forma prevista nos incisos do 
caput. 

adesão, as supervisionadas aderentes ao SCI/EGR 
unificado deverão seguir o ordenamento para ele 
estabelecido por esta minuta. Tal ordenamento busca 
uma estabelecer requerimentos e padronização 
mínimos para o SCI/EGR unificado que, na prática, 
já vem sendo adotado pelo mercado supervisionado.  

Este modelo vem substituir o adotado na Circ. 
517/15, focado unicamente nas entidades individuais, 
onde a supervisionada poderia adotar políticas ou 
fazer uso de estruturas e profissionais de outras 
supervisionadas do grupo, sem que fosse exigida uma 
efetiva adesão a um SCI/ERG unificado (que, mesmo 
se existente na prática, não era regulamentado).  

Já a Circ. 249/04 permitia que fosse utilizado um 
sistema integrado de controles internos, com 
abrangência no conglomerado. Entretanto, também 
não regulamentava este sistema integrado. Neste 
sentido, o modelo atual rebaixa o grau de 
abrangência deste sistema de controles internos 
integrado, exigindo que, se implementado, seja no 
âmbito do grupo prudencial, composto somente por 
supervisionadas, permitindo assim uma 
regulamentação e supervisão mais efetivas do sistema 
integrado.  

Ressalta-se que este modelo é menos rígido que o 
estabelecido pela Res. CMN 4557/17 para o mercado 
supervisionado pelo Banco Central, onde ficou 
estabelecido que a “gestão integrada de riscos” deve 
obrigatoriamente ser implementada no âmbito do 
conglomerado prudencial definido pelo CMN.  

Ressalta-se ainda a opção adotada na minuta de não 
abrir espaço para que somente o SCI, ou somente a 
EGR, fossem instituídos de forma unificada. Tal 
opção deveu-se ao fato de se constatar que, na 
prática, dificilmente um grupo prudencial aplicaria a 
unificação de um e não a do outro, não justificando 
os contratempos regulatórios e de supervisão 
advindos da abertura de tal possibilidade.  



Art. 40. Na hipótese de adoção de SCI/EGR unificado, 
caberá exclusivamente à supervisionada mencionada 
no art. 39, inciso II: 

I - estabelecer e formalizar o apetite por risco, de que 
trata o art. 16, tanto no nível individual, para ela 
própria e para cada uma das demais supervisionadas 
atendidas, como no agregado; 

II - estabelecer e formalizar as políticas de 
conformidade e de gestão de riscos, de que tratam os 
arts. 8º e 17, que se aplicarão a todo o conjunto das 
supervisionadas atendidas; 

III - designar o diretor responsável pelos controles 
internos, de que trata o art. 9º; 

IV - constituir as unidades de conformidade e de 
gestão de riscos, de que tratam os arts. 10 e 18; e  

V - constituir o Comitê de Riscos, quando aplicável.  

§ 1º As políticas de que trata o inciso II do caput 
deverão contemplar as especificidades das operações 
de todas as supervisionadas atendidas pelo SCI/EGR 
unificado. 

Circ. 517/15, Art. 108-E, § 2º É admitida a nomeação 
de um único Gestor de Riscos para duas ou mais 
supervisionadas que pertençam ao mesmo grupo 
prudencial, desde que aquele pertença a: 

I - Controladora das mesmas, que tenha por objeto 
exclusivo a participação em supervisionadas; ou 

II - Uma das supervisionadas atendidas por ele. 

--------- 

Circ. 517/15, Art. 108-L, § 5º As supervisionadas 
poderão seguir as políticas definidas no âmbito dos 
grupos prudenciais a que pertençam, desde que sua 
Diretoria e seu Conselho de Administração, quando 
houver, avaliem que elas contemplam as 
especificidades de suas operações. 

O SCI/EGR unificado prevê que sejam únicos para 
todas as supervisionadas aderentes: o apetite por 
riscos, as políticas de conformidade e de gestão de 
riscos, as unidades de conformidade e de gestão de 
riscos, o diretor de controles internos e o Comitê de 
Riscos. 

Todos os itens acima devem ser formalizados, 
nomeados ou constituídos por uma única 
supervisionada indicada pelo grupo prudencial. 

Como já dito na justificativa do art. 39 da minuta, 
esta abordagem contrasta com a anterior, exigindo 
agora maior formalização deste SCI/EGR unificado. 

Em relação ao apetite por riscos, cabe observar que 
além da versão unificada (refletindo as estratégias do 
grupo prudencial), também será exigida sua definição 
no nível individual, para cada supervisionada 
participante. No entanto, ambas as versões (agregada 
e individual) deverão ser estabelecidas e formalizadas 
pelo órgão de administração máximo da 
supervisionada indicada, de forma a manter o 
necessário alinhamento das versões individuais com a 
versão unificada. 

§ 2º O disposto no inciso II do caput aplica-se às 
políticas mencionadas no art. 17, § 1º, exceto nos casos 
de supervisionadas atendidas pelo SCI/EGR unificado 
que possuam políticas análogas aprovadas pelos 
respectivos órgãos de administração máximos. 

 Abre espaço para que cada supervisionada aderente 
ao SCI/EGR unificado possa ter políticas especificas, 
referentes a riscos ou atividades relacionados às 
peculiaridades de sua operação, sendo tais políticas 
aprovadas pelo seu próprio órgão de administração 
máximo.  

§ 3º As atribuições dos entes mencionados nos incisos 
III a V do caput estendem-se às demais 
supervisionadas atendidas pelo SCI/EGR unificado. 

 Vem somente formalizar a ideia de que as unidades 
de conformidade e de gestão de riscos, o diretor de 
controles internos e o Comitê de Riscos, sendo 
únicos, devem responder, no que tange suas 
atribuições, por todas as supervisionadas aderentes ao 
SCI/EGR unificado. 

§ 4º Para fins do inciso IV do caput: 

I - aplica-se o disposto nos arts. 11, 19, inciso I, e 31, 
desde que seus requisitos sejam cumpridos pelo 

 Estabelece que a terceirização das unidades de 
conformidade e de gestão de risco unificadas é 
permitida, desde que as condições impostas sejam 
observadas por todas as supervisionadas aderentes ao 



conjunto das supervisionadas atendidas pelo SCI/EGR 
unificado; e 

II - o disposto no art. 19, inciso II, não se aplica a 
resseguradores locais atendidos por SCI/EGR 
unificado. 

SCI/EGR unificado. 

Exceção é feita somente para a terceirização da 
unidade de gestão de riscos de resseguradores locais 
S3, que não é permitida caso haja a adesão deste ao 
SCI/EGR unificado. Neste caso, ressegurador local 
também deverá ficar sujeito às unidades de 
conformidade e de gestão de riscos unificadas. 

§ 5º Para fins do inciso V do caput, os critérios 
constantes do art. 21, § 4º, inciso II deverão ser 
observados para todas as supervisionadas atendidas 
pelo SCI/EGR unificado. 

 Busca garantir que a maioria dos membros do Comitê 
de Riscos da supervisionada responsável pelo 
SCI/EGR unificado tenham posição de 
independência em relação à todas as supervisionadas 
pertencentes ao SCI/EGR unificado. 

Art. 41. As atribuições previstas no art. 37 aplicam-se 
aos órgãos de administração de cada supervisionada, 
inclusive se atendidas por SCI/EGR unificado. 

Parágrafo único. As demais atribuições previstas nesta 
Resolução, relativamente aos itens mencionados nos 
incisos do caput do art. 40, aplicam-se aos órgãos de 
administração da supervisionada definida na forma do 
art. 39, inciso II. 

 Diferentemente das unidades de conformidade e de 
gestão de riscos, o diretor de controles internos e o 
Comitê de Riscos, que serão únicas para o SCI/EGR 
unificado, com responsabilidades para com todas as 
supervisionadas aderentes ao SCI/EGR unificado, os 
órgãos de administração de cada supervisionada 
continuarão com a sua visão focada na própria 
supervisionada, garantindo que os procedimentos de 
controle e gestão de riscos sejam definidos, 
implementados e operacionalizados em alinhamento 
com o apetite por risco e políticas de conformidade e 
de gestão de riscos unificadas (no caso do apetite por 
risco, alinhamento também com a versão individual). 

Art. 42. A unidade de Auditoria Interna, de que trata o 
art. 30, poderá ser constituída: 

I - na própria supervisionada; 

II - em outra supervisionada que pertença ao mesmo 
grupo prudencial; ou 

III - em outra instituição, não supervisionada, que 
pertença ao mesmo grupo segurador ou conglomerado 
financeiro. 

§1º Na hipótese de adoção do SCI/EGR unificado, a 
supervisionada a que se refere o inciso II do caput 
deverá ser a prevista no art. 39, inciso II. 

Circ. 249/04, Art. 3º, § 3º A atividade de Auditoria de 
que trata o § 2º deste artigo, quando não executada por 
unidade especifica da própria sociedade ou entidade ou 
de sociedade ou entidade integrante do mesmo 
conglomerado financeiro, poderá ser exercida por 
auditor independente, desde que não seja aquele 
responsável pela auditoria das demonstrações 
financeiras. 

Adaptado da Circ. 249/04. 

O modelo proposto permite que a atividade de 
Auditoria Interna continue sendo exercida por 
unidade constituída em nível acima do grupo 
prudencial (grupo segurador ou conglomerado 
prudencial). Tal instituição pode, inclusive, não ser 
uma supervisionada. 

Tal abertura é permitida devido a unidade de 
Auditoria Interna ser vista como uma 3ª linha de 
defesa que, por conseguinte, poderia ficar um pouco 
mais afastada das companhias sob sua análise, em 
contraste com as unidades de conformidade e de 
gestão de riscos que, por serem vistas como 2ª linha 



§2º A adoção da faculdade prevista no inciso III do 
caput fica condicionada à observância do disposto no 
capítulo V desta Resolução, tanto pela unidade de 
Auditoria Interna como pela instituição a que ela esteja 
vinculada 

de defesa, necessitam estar mais próximas, o que é 
garantindo exigindo que estas sejam constituídas em 
supervisionada pertencente ao grupo prudencial. 

Todavia, caso a unidade de Auditoria Interna seja 
constituída em instituição pertencente ao grupo 
prudencial, esta obrigatoriamente tem de ser a 
supervisionada indicada como a responsável pelo 
SCI/EGR unificado, de forma a evitar que a unidade 
de Auditoria Interna acabe respondendo a um órgão 
de administração máximo que não seja aquele da 
supervisionada indicada, responsável pela elaboração 
das diretrizes. 

Por fim, vale lembrar ainda que, nos termos do art. 
31 da minuta, as supervisionadas enquadradas nos 
segmentos S3 ou S4, assim como os escritórios de 
representação dos resseguradores admitidos e as 
sociedades corretoras de resseguro, poderão deixar de 
constituir a referida unidade, com suas atribuições 
podendo ser desempenhadas por auditor 
independente. 

   

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

  

Art. 43. A supervisionada deverá estruturar um 
cronograma de treinamentos relativos ao SCI e à EGR, 
particularmente para colaboradores que ocupam 
posições de alta responsabilidade ou desempenham 
atividades de alto risco. 

Circ. 517/15, Art. 108-R. A supervisionada deverá 
estruturar um cronograma de treinamentos relativos à 
Estrutura de Gestão de Riscos, particularmente para 
funcionários em posição de alta responsabilidade ou 
ligados a atividades de alto risco. 

Adaptado da Circ. 517/15. 

Art. 44. A supervisionada deverá conservar, nos 
termos da regulamentação específica, as versões 
vigentes e anteriores de todas as políticas, normativos 
internos, relatórios, atas de reuniões e demais 
documentações comprobatórias do atendimento ao 
disposto nesta Resolução, facultando o pronto acesso à 
Susep quando por esta solicitado.  

Circ. 517/15, Art. 108-P. A supervisionada deverá 
manter à disposição da Susep todas as políticas, 
procedimentos, manuais, relatórios, pareceres e demais 
documentações comprobatórias do atendimento ao 
disposto neste Capítulo, que deverão ser guardados por 
pelo menos 5 (cinco) anos após o fim de sua 
utilização/vigência. 

Adaptado da Circ. 517/15. 

Com este texto, buscou-se deixar instituído, de forma 
clara e sem margem a dúvidas, que a supervisionada, 
além de ser responsável por manter todo documento 
que comprove atendimento ao disposto neste 
normativo, ainda deve facultar à Susep o acesso 
quando solicitado, independentemente de quem 



produziu o documento em questão. 

O tempo de guarda passou a ser disposto em 
regulamentação específica (Circ. 605/20). 

Art. 45. A Susep poderá: 

I - determinar que a supervisionada adote controles e 
procedimentos adicionais, estabelecendo inclusive seu 
prazo de implantação, caso considere que qualquer dos 
requisitos relativos à EGR, ao SCI ou à atividade de 
Auditoria Interna não estejam sendo atendidos 
adequadamente; e 

 

Circ. 517/15, Art. 108-Q. A Susep poderá determinar 
que a supervisionada adote controles e procedimentos 
específicos, estabelecendo, inclusive, seu prazo de 
implantação, caso considere que a gestão de riscos da 
mesma é inadequada ou insuficiente. 

--------- 

Circ. 249/04, Art. 10. Caso os controles internos 
venham a ser considerados insuficientes, a SUSEP 
determinará a adoção de controles adicionais.  

Parágrafo único. Enquanto não forem implementados 
os controles adicionais descritos no caput, a sociedade, 
o ressegurador ou a entidade poderá ter seus limites de 
retenção reduzidos, conforme norma específica a ser 
editada.  

Adaptado das Circs. 249/04 e 517/15. 

Busca permitir à Susep a imposição de controles e 
procedimentos adicionais aos estabelecidos no SCI e 
EGR da supervisionada, caso constate deficiência 
quanto aos requisitos mínimos impostos nesta 
minuta. 

O disposto na Circ. 249/04, Art. 10, parágrafo único 
não foi aproveitado nesta minuta. 

II - expedir as normas e orientações complementares 
necessárias à implementação do disposto nesta 
Resolução, inclusive quanto a requisitos para a gestão 
de riscos específicos.; e  

 

 Dispositivo padrão em Resoluções CNSP, permitindo 
à Susep editar regulamentações complementares, 
inclusive com relação à gestão de riscos específicos, 
como, por exemplo, os Riscos Cibernéticos 
(Segurança Cibernética). 

Art. 46.  Esta Resolução entra em vigor em 3 de 
janeiro de 2022. 

 Nota 1: Esta minuta de Resolução deverá entrar em 
vigor junto com a Circular que promoverá a 
consolidação e revisão da Circ. 517/15, para que não 
haja dois normativos dispondo sobre o mesmo tema 
(EGR). 

Nota 2: Pelo mesmo motivo, mas em relação ao SCI, 
a Circular que promoverá a consolidação e revisão da 
Circ. 517/15 deverá também prever a revogação das 
Circulares 249 e 363. 

Nota 3: Por esta minuta corresponder ao marco 
regulatório do SCI e da EGR, deverá entrar antes (ou 
no máximo junto) da Circular que disporá sobre 



Segurança Cibernética.  

A data de 03 de janeiro de 2022 já leva em conta o 
exposto nas notas 1 a 3. 

   

 


