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SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

MINUTA DE CIRCULAR

Altera a Circular Susep nº 517, de 15 de julho
de 2015.

A SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - Susep, no uso das
competências que lhe foram delegadas nos termos da alínea “b” do art. 36 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de
novembro de 1966; do parágrafo único do art. 3º da Lei Complementar nº 126, de 15 de janeiro de 2007; do § 2º
do art. 3º do Decreto-Lei nº 261, de 28 de fevereiro de 1967; e do art. 74 da Lei Complementar nº 109, de 29 de
maio de 2001, e o que consta do Processo Susep nº 15414.600302/2021-21, resolve:

R E S O LV E :
Art. 1º A Circular Susep nº 517, de 30 de julho de 2015, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 58. ...........................................................
...........................................................
V - a vos depositados no exterior redutores.
............................................................ ” (NR)
“CAPÍTULO III
Dos A vos Redutores da Necessidade de Cobertura das Provisões Técnicas
..................................................................
Seção V
Dos A vos Depositados no Exterior Redutores
Art. 65-A. Os resseguradores locais poderão reduzir da necessidade de cobertura de suas provisões
técnicas por a vos garan dores os a vos depositados fora do país com obje vo de garan r,
exclusivamente, operações de resseguro ou retrocessão com cedentes no exterior, nos termos da
regulação vigente no país do cedente.
§ 1º Em complemento ao disposto no caput, poderão ser aceitos como a vos depositados no
exterior redutores os a vos depositados em ins tuições ﬁnanceiras fora do país para garan r carta
de crédito u lizada para assegurar operações de resseguro ou retrocessão com cedentes no
exterior.
§ 2º Para serem considerados como a vos depositados no exterior redutores, a estrutura de
garan as da qual façam parte deve determinar que os a vos remanescentes serão rever dos
automa camente aos resseguradores locais quando exaurido o objeto do contrato.
§ 3º A redução da necessidade de cobertura disposta no caput ﬁca limitada ao valor das provisões
técnicas diretamente relacionadas com as operações de resseguro ou retrocessão garan das.
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§ 4º Para ﬁns do disposto no caput, poderão ser u lizados somente os a vos aceitos como a vos
garan dores, conforme as diretrizes estabelecidas pelo CMN.
§ 5º Os a vos de que trata o caput devem ser registrados em sistema de registro e depósito
centralizado, em central de custódia, ou regularmente escriturados, em todos os casos, em
ins tuições autorizadas por autoridade competente no país onde é realizada sua emissão.
§ 6º A Susep poderá solicitar ao ressegurador local documentos relacionados aos a vos e às
operações de que trata este ar go. ” (NR)

Art. 2º Esta Circular entra em vigor em XX de XXXXX de XXXX.
Documento assinado eletronicamente por CESAR DA ROCHA NEVES (MATRÍCULA 1338145),
Coordenador-Geral, em 10/03/2021, às 09:33, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento
nos art. ar gos 369, 405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e Instruções Susep
78 e 79 de 04/04/2016 .
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.susep.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0959641 e o código CRC A08D0057.
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