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Remetente:

CONSULTA PÚBLICA Nº 22/2021
QUADRO PADRONIZADO PARA APRESENTAÇÃO DE SUGESTÕES E COMENTÁRIOS
MINUTA
Dispõe sobre a aceitação e a vigência do seguro e sobre a emissão e
os elementos mínimos dos documentos contratuais.

REMETENTE

SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO

JUSTIFICATIVA OU COMENTÁRIO

POSIÇÃO DA SUSEP

ANÁLISE DA AUTARQUIA

TEXTO NOVO

A SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS
PRIVADOS - SUSEP , no uso da atribuição que lhe confere o art. 36,
alíneas “b”, “c”, “g” e “h” do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro
de 1966, considerando o disposto no Decreto nº 10.139, de 28 de
novembro de 2019, e o que consta do Processo SUSEP
o
n 15414.611190/2020-52,
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Dispor sobre a aceitação e a vigência do seguro e sobre a
emissão e os elementos mínimos dos documentos contratuais.
Art. 2º Para fins desta Circular, define-se:
I - apólice: documento emitido pela sociedade seguradora que
formaliza a aceitação das coberturas solicitadas pelo proponente,
nos planos individuais (apólice individual), ou pelo estipulante, nos
planos coletivos (apólice coletiva);
II - apólice de averbação ou aberta: apólice em que o segurado CNSeg- Confederação Nacional das
informa à sociedade seguradora as movimentações relativas a seu Seguradoras
negócio, vinculadas à cobertura contratada e ocorridas ao longo de
sua vigência, em datas incertas e imprevisíveis, com valores
segurados variáveis e igualmente imprevisíveis;

III - certificado individual: documento emitido para cada segurado no CNSeg- Confederação Nacional das
caso de contratação coletiva, quando da aceitação do proponente ou Seguradoras
da renovação do seguro;

II - apólice de averbação ou aberta: aquela em que o
segurado comunica à sociedade seguradora as
movimentações relativas a seu negócio, vinculadas à(s)
cobertura(s) contratada(s) e ocorridas ao longo de sua
vigência, em datas incertas, imprevisíveis ou naquelas
acordadas previamente, com importâncias seguradas
variáveis mas dentro do limite máximo de garantia
acordado previamente.

Ajuste na redação para ficar mais aderente a prática do
mercado.

Acatada

"Existem planos de seguros com cláusula de averbação
simplificada, aquela em que a sociedade seguradora e
segurado acordam uma data ou prazo de averbação de
determinado período, não sendo data incerta ou
imprevisível;

Apesar da variação dos valores das Importâncias
seguradas, é acordado previamente entre as partes um
limite máximo de garantia para as apólices e
averbações. O estabelecimento prévio de tal Limite
Máximo pressupõe alguma previsibilidade sobre os
valores a serem averbados durante a vigência da
apólice."
III - certificado individual: documento emitido para cada Alteração para ficar alinhado com a definição do inciso I, Acatada.
segurado no caso de apólice coletiva, quando da
caso contrário, poderia levar ao entendimento da
aceitação do proponente ou da renovação do seguro; possibilidade de um outro tipo de contratação coletivo,
como por exemplo, vários segurados individuais
realizarem uma negociação coletiva (similar a um peixe
urbano), sem que isso configure uma estipulação.

A redação proposta traz melhoria objetiva II - apólice de averbação ou aberta:
a redação original. Foi entretanto aquela em que o segurado comunica
efetuado um pequeno ajuste redacional. à
sociedade
seguradora
as

movimentações relativas a seu
negócio, vinculadas às coberturas
contratadas e ocorridas ao longo de
sua vigência, em datas incertas,
imprevisíveis
ou
previamente
acordadas,
com
importâncias
seguradas variáveis limitadas ao
valor do limite máximo de garantia
contratado;

A redação proposta traz melhoria objetiva
III
certificado
a redação original. Foi entretanto
documento emitido
efetuado um pequeno ajuste redacional.

individual:
para cada
segurado no caso de contratação
por meio de apólice coletiva,
quando da aceitação do proponente
ou da renovação do seguro;

IV - condições contratuais: conjunto de disposições que regem a CNSeg- Confederação Nacional das
contratação de um mesmo plano de seguro;
Seguradoras

IV - condições contratuais: conjunto de documentos
que regem a contratação de um mesmo plano de
seguro;

O termo “disposições” é muito amplo, especialmente se Não acatada
considerarmos que este conceito é utilizado na
determinação de uma série de outras obrigações ao
longo da norma.
Por exemplo: poderia ensejar a interpretação de que a
obrigação prevista no art. 4º (informação em destaque prazo máximo de análise da proposta), deve ser
observada em um e-mail marketing (oferta).

A definição contida na redação original é
a mesma da Norma de Danos (art 2º da
Circular SUSEP nº 621/2021). Além disto
entendemos que os documentos não se
limitam somente às condições contratuais
do seguro. As condições contratuais são
parte integrante da apólice do seguro.

V - documentos contratuais: a apólice, a apólice de averbação, o CNSeg- Confederação Nacional das
certificado individual, o endosso e o bilhete de seguro;
Seguradoras

V - documentos contratuais: a apólice, a apólice de
averbação ou aberta, o certificado individual, o endosso
e o bilhete de seguro;
VII – endosso de faturamento: documento, emitido pela
sociedade seguradora, por meio do qual são
formalizadas as cobranças de prêmios das apólices de
averbação ou abertas.
Retirar o termo "emitido", substituindo por "fornecido".

Conforme definição desta minuta.

Conceito incluído para alinhar com as discussões do
Não acatada
SRO. Inclusão e denominação de termo para elencar ou
diferenciar outro documento contratual emitido.

Buscamos manter maior simplicidade
redacional. São sinonimos.
Desnecessário.
São termos distintos e o normativo
proposto não menciona especificamente
o endosso de faturamento.

O termo emitido passa a conotação de emissão física. O Não acatada
endosso é uma ação tomada pelo consumidor para
promover alguma alteração de seu contrato, podendo
ser preenchido formulário eletrônico, em site ou
aplicativo, da seguradora e de um preposto.

o endosso é um documento emitido pela
sociedade seguradora, da mesma forma
que a apólice ou o certificado. Não existe
distinção entre estes documentos que
seja caracterizada pela forma do envio.

VI - endosso: documento, emitido pela sociedade seguradora, por CNSeg- Confederação Nacional das
meio do qual são formalizadas alterações do seguro contratado, de Seguradoras
comum acordo entre as partes envolvidas;
VI - endosso: documento, emitido pela sociedade seguradora, por MARSA A. Assoc.
meio do qual são formalizadas alterações do seguro contratado, de
comum acordo entre as partes envolvidas;

Não acatada

VII - período intermitente de cobertura: período de cobertura ﬁxado CNSeg- Confederação Nacional das
de forma descontinuada, a partir de critérios determinados nas Seguradoras
condições contratuais que estabelecem sua interrupção e reinício,
bem como inclusão ou exclusão de cobertura dos riscos;

VII - período intermitente de cobertura: é o período em Adequação à definição já constante na Circular SUSEP
que o segurado ou beneficiário encontra-se
592/2019, como forma de evitar que tenhamos
efetivamente amparado pela cobertura contratada,
definições distintas nos normativos vigentes.
fixado de forma descontinuada por determinado(s)
critério(s) de interrupção e recomeço, bem como
inclusão ou exclusão de cobertura dos riscos;

Não acatada

A redação da minuta objeto da Consulta
Pública busca melhoria redacional em
relação à redação contida na Circular
Susep nº 592/2019, que será revogada
pela minuta.

INCLUIR

CNSeg- Confederação Nacional das
Seguradoras

XI - Prêmio depósito: é um valor de estipulação
facultativa, previamente acordado pelas partes, devido
pelo segurado à seguradora por ocasião da emissão de
uma apólice de averbação,
correspondente a uma estimativa do prêmio total,
calculado com base em uma previsão das
movimentações dos negócios do segurado vinculadas à
apólice de averbação, durante todo o período de sua
vigência;

Considerando a revogação da Circular 513/15 proposta
na presente minuta de circular em consulta pública, e a
utilização no art. 16, I, "a" dos termos "prêmio inicial" e
"prêmio depósito", entendemos pela necessidade de
definição de seus conceitos, de acordo com o texto
previsto na Circular 513/15.

Acatada.

O termo é utilizado no art. 16 da Minuta
de Circular proposta.

VIII - prêmio depósito: é um valor de
estipulação facultativa, previamente
acordado entre as partes, devido pelo
segurado à seguradora por ocasião da
emissão de uma apólice de averbação,
correspondente a uma estimativa do
prêmio total, calculado com base em
uma previsão das movimentações dos
negócios do segurado vinculadas à
apólice de averbação, durante todo o
período de sua vigência;

INCLUIR

CNSeg- Confederação Nacional das
Seguradoras

X - Prêmio inicial: é um valor de estipulação facultativa,
previamente acordado pelas partes, devido pelo
segurado à seguradora por ocasião da emissão de uma
apólice de averbação, e que não corresponde a uma
estimativa do prêmio total associado às movimentações
dos negócios do segurado durante a vigência da
apólice;

Considerando a revogação da Circular 513/15 proposta
na presente minuta de circular em consulta pública, e a
utilização no art. 16, I, "a" dos termos "prêmio inicial" e
"prêmio depósito", entendemos pela necessidade de
definição de seus conceitos, de acordo com o texto
previsto na Circular 513/15.

Acatada.

O termo é utilizado no art. 16 da Minuta
de Circular proposta.

IX - prêmio inicial: é um valor de
estipulação facultativa, previamente
acordado entre as partes, devido pelo
segurado à seguradora por ocasião da
emissão de uma apólice de averbação,
e que não corresponde a uma
estimativa do prêmio total associado às
movimentações dos negócios do
segurado durante a vigência da apólice;

VIII - proposta: documento que formaliza o interesse do proponente CNSeg- Confederação Nacional das
em contratar, alterar ou renovar o seguro, abrangendo, no caso de Seguradoras
contratação ou renovação de apólices coletivas, tanto a proposta de
contratação formalizada pelo estipulante, como as propostas de
adesão dos segurados individuais; e

VIII - proposta: documento que formaliza o interesse do
proponente em contratar o seguro, abrangendo, no
caso de contratação de apólices coletivas, tanto a
proposta de contratação formalizada pelo estipulante,
como as propostas de adesão dos segurados
individuais; e

Sugerimos a exclusão dos termos “alteração” e
“renovação” do conceito de “proposta” uma vez que a
formalização desse documento (proposta) está
relacionada ao termo inicial do contrato de seguro,
tendo como objetivo estabelecer (dar início) a relação
contratual a partir da manifestação de uma parte à
outra. Por outro lado, as alterações e mesmo a
renovação constituem a execução de um contrato já
estabelecido, de acordo com as condições nele
previstas, prescindido da formalização de uma nova
‘proposta’.

Não acatada

Entendemos que em todas as etapas da
contratação, inclusive renovação e
alteração, deve haver posicionamento
formal entre as partes.

IX - vigência: intervalo contínuo de tempo durante o qual está em Osir Zimmermann Vieira
vigor o contrato de seguro, podendo ser fixada em anos, meses, dias,
horas, minutos, jornada, viagem ou trecho, ou outros critérios,
conforme estabelecido no plano de seguro.

Inicio de vigência ocorrera no momento da transmissão, A transmissão ocorre em qualquer periodo do dia e não Não acatada.
nos caso de renovação ou transmissão antecipada sua é mais preciso aguardar as 24 horas do dia da
cobertura iniciara as 00 horas da vigência
transmissão

O conceito apresentado pelo proponente
é muito restrito e não abrange todas as
possibilidades.

Art. 3º A celebração do contrato de seguro somente
poderá ser feita mediante proposta preenchida e
assinada pelo proponente, seu representante legal ou
corretor de seguros, exceto quando a contratação se
der por meio de bilhete.

CAPÍTULO II
ACEITAÇÃO DO SEGURO
Art. 3º A celebração, a alteração ou a renovação não automática do CNSeg- Confederação Nacional das
contrato de seguro somente poderão ser feitas mediante proposta Seguradoras
preenchida e assinada pelo proponente, seu representante legal ou
corretor de seguros, exceto quando a contratação se der por meio
de bilhete.
Art. 3º A celebração, a alteração ou a renovação não automática do Norberto Ragonha Junior
contrato de seguro somente poderão ser feitas mediante proposta
preenchida e assinada pelo proponente, seu representante legal ou
corretor de seguros, exceto quando a contratação se der por meio
de bilhete.

Alinhado com a justificativa da definição de proposta.

Não acatada.

Entendemos que em todas as etapas da
contratação, inclusive renovação e
alteração, deve haver posicionamento
formal entre as partes.

bilhete também tem que ter assinatura, o que significa Evitar a prática de venda casada realizado por órgãos
consentimento do mesmo
bancários

Não acatada

Tal proposta iria de encontro ao disposto
no art. 10 do Decreto Decreto-Lei nº
73/66:
"Art 9º Os seguros serão contratados
mediante propostas assinadas pelo segurado,
seu representante legal ou por corretor
habilitado, com emissão das respectivas
apólices, ressalvado o disposto no artigo
seguinte.
Art 10. É autorizada a contratação de
seguros por simples emissão de bilhete de
seguro, mediante solicitação verbal do
interessado ."

Art. 3º A celebração, a alteração ou a renovação não automática do ABIPAG - Associação Brasileira de
contrato de seguro somente poderão ser feitas mediante proposta Instituições de Pagamentos
preenchida e assinada pelo proponente, seu representante legal ou
corretor de seguros, exceto quando a contratação se der por meio
de bilhete.

§ 1º A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e
aceitação do risco.
§ 2º Caberá à sociedade seguradora fornecer ao proponente o CNSeg- Confederação Nacional das
protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com Seguradoras
indicação da data e hora de seu recebimento.

INCLUIR

CNSeg- Confederação Nacional das
Seguradoras

Art. 4º A proposta e as condições contratuais deverão prever, de CNSeg- Confederação Nacional das
forma clara, objetiva e em destaque, o prazo máximo para aceitação Seguradoras
ou recusa da proposta, bem como as eventuais hipóteses de
suspensão do referido prazo, devendo a sociedade seguradora se
manifestar expressamente sobre o resultado da análise.

Art. 4º A proposta e as condições contratuais deverão prever, de ABIPAG - Associação Brasileira de
forma clara, objetiva e em destaque, o prazo máximo para aceitação Instituições de Pagamentos
ou recusa da proposta, bem como as eventuais hipóteses de
suspensão do referido prazo, devendo a sociedade seguradora se
manifestar expressamente sobre o resultado da análise.

Art. 3º A celebração, a alteração ou a renovação não
automática do contrato de seguro somente poderão ser
feitas mediante proposta preenchida e assinada pelo
proponente, seu representante legal ou corretor de
seguros, por meio físico ou remoto, exceto quando a
contratação se der por meio de bilhete.

Propomos a inserção de uma menção expressa à
Não acatada.
contratação por meios remotos, de modo a alinhar o
texto da minuta ao disposto no art. 5º da Resolução
CNSP nº 408/2021, em consonância também com o que
consta do art. 11 abaixo.

Não é intenção desta norma dispor sobre
assinatura digital. O artigo está em
consonância com o disposto na Circular
SUSEP nº 621/2021:

§ 2º Caberá à sociedade seguradora fornecer ao
proponente, seu representante legal ou corretor de
seguros, o protocolo que identifique a proposta por ela
recepcionada, com indicação da data e hora de seu
recebimento.

Fornecimento do protocolo poderá ser feito para a
Acatada.
corretor de seguros e representante, quando for o caso,
uma vez que eles têm o poder de transmitir a proposta
pelo proponente. O fornecimento do protocolo deverá
ser dado àquele que enviou a proposta, assim, se o
segurado optou por fazer a contratação por meio de
corretor ou representante legal, este é quem deverá
receber o protocolo e repassar ao segurado.

A redação proposta traz melhoria objetiva § 2º Caberá à sociedade seguradora
a redação original.
fornecer ao proponente, seu
representante legal ou corretor de
seguros, o protocolo que identifique a
proposta por ela recepcionada, com
indicação da data e hora de seu
recebimento.

§ 3º A assinatura constante no caput poderá ser
substituída por meio remoto que comprove a aceitação
dos termos pelo proponente, seu representante legal
ou corretor.

"Art. 7º As condições contratuais do seguro
deverão estar à disposição do proponente
previamente à emissão do bilhete ou à
assinatura da respectiva proposta, devendo,
neste último caso, o proponente, seu
representante legal ou corretor de seguros
assinar declaração, que poderá constar da
própria proposta, de que tomou ciência das
referidas condições contratuais .
Art. 8º A sociedade seguradora deverá
disponibilizar as condições contratuais por
meio físico ou remoto, por ocasião da
emissão da apólice, bilhete ou cerficado
individual do seguro .

Inclusão necessária para alinhar a norma a outras
Não acatada.
previsões regulatórias, como meios remotos e Opin,
bem como a própria evolução do mercado que viabiliza
contratações por telefone, APPs, sistemas
informatizados.
Art. 4º A proposta e as condições contratuais deverão Na linha do que já foi discutido com a SUSEP, o mercado Acatada.
prever, de forma clara, objetiva e em destaque, o prazo entende que para determinados ramos o processo de
máximo para aceitação ou recusa da proposta, bem
aceitação tácita funciona bem e não traria benefícios
como as eventuais hipóteses de suspensão do referido alterá-lo, já para outros ramos a nova proposta da
prazo e indicar os atos que poderão configurar a
SUSEP é mais alinhada as necessidades do mercado.
aceitação ou recusa da proposta.
Assim, a alteração de texto se faz necessária para seguir
a linha principiológica que a SUSEP tem seguido neste
novo marco regulatório, onde é dado liberdade para as
seguradoras estabelecerem as regras, devendo
entretanto, ser garantida a transparência com
consumidor.

Não é objeto desta norma dispôr sobre
assinatura digital. Disposições contidas
em normas específicas deverão ser
observadas.
Entendemos que a redação ora proposta
garante maior transparência ao
consumidor sobre os atos que poderão
configurar a aceitação ou a recusa de sua
proposta, dando inclusive a sociedade
seguradora a possibilidade de estabelecer
em suas condições contratuais a
aceitação tácita, quando julgar cabível.

Art. 4º A proposta e as condições
contratuais deverão prever, de forma
clara, objetiva e em destaque, o prazo
máximo para aceitação ou recusa da
proposta, bem como as eventuais
hipóteses de suspensão do referido
prazo e indicar os atos que poderão
configurar a aceitação ou recusa da
proposta.

Art. 4º A proposta e as condições contratuais deverão
prever, de forma clara, objetiva e em destaque, o prazo
máximo para aceitação ou recusa da proposta, bem
como as eventuais hipóteses de suspensão do referido
prazo, devendo a sociedade seguradora dar ciência ao
proponente sobre a aceitação ou recusa.

Entretanto, de fato entendo que a
redação deve ser revista, pois se a
sociedade seguradora DEVE se
manifestar expressamente sobre a
aceitação ou recusa, nem a aceitação,
nem a recusa tácita serão válidas, exceto
na hipótese prevista no § 3º deste artigo.
Assim, visando a liberdade contratual,
propomos que a sociedade seguradora
estabeleça em suas condições contratuais
os atos que efetivamente configurarão a
aceitação ou recusa da proposta.

Art. 4º A proposta e as condições
contratuais deverão prever, de forma
clara, objetiva e em destaque, o prazo
máximo para aceitação ou recusa da
proposta, bem como as eventuais
hipóteses de suspensão do referido
prazo e indicar os atos que poderão
configurar a aceitação ou recusa da
proposta.

A proposta sugere uma definição mais precisa do que
consiste a manifestação sobre o "resultado da análise",
vale dizer, a aceitação ou recusa, evitando com isso
controvérsias sobre a necessidade de exposição dos
critérios de análise de risco aplicados pela seguradora.

Não acatada.

Art. 4º A proposta e as condições contratuais deverão prever, de ENRIS Corretora de Seguros LTDA
forma clara, objetiva e em destaque, o prazo máximo para aceitação
ou recusa da proposta, bem como as eventuais hipóteses de
suspensão do referido prazo, devendo a sociedade seguradora se
manifestar expressamente sobre o resultado da análise.

Art. 4º A proposta e as condições contratuais deverão
prever, de forma clara, objetiva e em destaque, o prazo
máximo para aceitação ou recusa da proposta, bem
como as eventuais hipóteses de suspensão do referido
prazo, devendo a sociedade seguradora se manifestar
expressamente sobre o resultado da análise. Durante o
prazo de análise e/ou suspensão de prazos solicitados
pela sociedade de seguradora, será garantido ao
segurado a eficiência da cobertura securitária.

O conjunto de alterações propostas nesta consulta Não acatada.
pública, desobriga e desonera fortemente a
responsabilidade das sociedades seguradoras. Se não
houver compromisso de eficiência de cobertura durante
o prazo de análise, o segurado fica extremamente
exposto no processo, pois fica a mercê de um processo
usualmente moroso nas sociedades seguradoras sem
qualquer tipo de amparo. Se não for implementado
mecanismo para garantir que durante o prazo de análise
os riscos estão cobertos, haverá perda de segurança
jurídica no mercado segurador e consequente redução
de confiança no sistema. Além de que, ao garantir a
eficiência da cobertura durante o prazo de análise, as
seguradoras tenderão a se tornar mais ágeis na análise
das propostas o que, notadamente, é um objetivo
perseguido pela SUSEP (dinamizar e agilizar o mercado
segurador).

§ 1º Desde que ocorridos dentro do prazo de que trata o caput, os
CNSeg- Confederação Nacional das
seguintes eventos caracterizam a aceitação da proposta e Seguradoras
substituem a manifestação expressa da sociedade seguradora:

§ 1º A seguradora poderá indicar os seguintes eventos Alinhado a proposta de alteração do CAPUT, é
que caracterizam a aceitação da proposta, além da sua necessário o ajuste de redação do §1º para dar
manifestação expressa:
liberdade de a seguradora definir quais seriam os
eventos que configuram aceitação de risco, porém não
deixando eles impositivos. Esta liberdade é necessária
pois o pagamento (adiantamento) do prêmio pode ser
necessário para dar cobertura provisória ao segurado
durante a análise do risco, logo, dependendo da
operação ele não poderá ser considerado como
aceitação do risco. Se a norma permanecer com a
redação original, as seguradoras não terão como
viabilizar a cobertura provisória tão usada por alguns
ramos de seguro, como por exemplo, o automóvel.

Parcialmente acatada.

Visando a liberdade contratual, propomos Art. 4º A proposta e as condições
a adoção da redação proposta pela
contratuais deverão prever, de forma
CNSeg.
clara, objetiva e em destaque, o prazo
máximo para aceitação ou recusa da
proposta, bem como as eventuais
hipóteses de suspensão do referido
prazo e indicar os atos que poderão
configurar a aceitação ou recusa da
proposta.

Com base na justificativa apresentada,
alteramos a redação dos arts. 4º ao 8º da
Minuta proposta, não só para permitir a
possibilidade de aceitação tácita, como
também para permitir a aceitação
"provisória", com pagamento de prêmio
antecipado.
Fica também
estabelecido que, caso não estabeleçam
aceitação tácita, a ausência de
manifestação expressa sujeitará a
sociedade seguradora a penalidades
administrativas cabíveis.

Ex: É comum o consumidor deixar para contratar ou
renovar o seguro na véspera do vencimento, a cobrança
da primeira parcela do prêmio viabiliza a cobertura
provisória nos primeiros dias após a transmissão da
proposta, enquanto a seguradora analisa o risco.
A proposta é um contrato temporário, e que beneficia o
consumidor a medida que ele já consegue de plano ter o
contrato formado (contrato para cobertura temporária).
Ainda que posteriormente haja a recusa. A celeridade da
vida moderna exige que tenhamos soluções mais
imediatas para proteção do consumidor.
I - a emissão e o envio ou disponibilização da apólice ou do
certificado individual, observado o art. 11; ou
II - a cobrança total ou parcial de prêmio.
INCLUIR
CNSeg- Confederação Nacional das
Seguradoras

§ 2º Caso o prazo de que trata o caput seja maior do que quinze dias, MARSA A. Assoc.
se aceita a proposta, a sociedade seguradora não poderá efetivar
qualquer cobrança de valor a título de prêmio, inclusive a referida no
inciso II do §1º deste artigo, antes da confirmação de manutenção de
interesse e autorização expressa pelo proponente.

III – outros eventos previstos nas condições contratuais. Inclusão necessária para contemplar a possibilidade de Não acatada.
aceitação automática, bem como para dar mais
liberdade para o mercado e tornar a norma mais flexível
e adaptável a evolução da sociedade.

Entretando, alteramos a redação dos arts.
4º ao 8º da Minuta proposta, não só para
permitir a possibilidade de aceitação
tácita, como também para permitir a
aceitação "provisória", com pagamento
de prêmio antecipado.

Revisão do dispositivo para tornar mais objetivo "...antes da confirmação de manutenção de
interesse...". Trecho subjetivo e não se adequa aos
contratos de seguro para pessoas físicas.

Entendemos que se a sociedade
seguradora estabelecer prazo de análise
superior a 15(quinze) dias, o segurado
deverá ser consultado para confirmar a
manutenção de seu interesse na
contratação do seguro e autorizar o
correspondente pagamento do prêmio.
As disposições do parágrafo, entretanto,
foram integralmente transferidas para o
artigo 6º.

Revisão do dispositivo para tornar mais objetivo Não acatada.
"...antes da confirmação de manutenção de interesse...".
Trecho subjetivo e não se adequa aos contratos de
seguro para pessoas físicas.

§ 1º A emissão e o envio da apólice ou
certificado individual dentro do prazo
de que trata caput substitui a
manifestação expressa de aceitação da
proposta pela sociedade seguradora.
§ 2º A proposta e as condições
contratuais poderão prever que a
ausência de manifestação da sociedade
seguradora no prazo previsto no caput
caracterizará a aceitação tácita da
proposta.

§ 3º A ausência de manifestação no prazo de que trata MARSA A. Assoc.
o caput caracterizará a perda de validade da proposta, sujeitando a
sociedade seguradora às penalidades administrativas cabíveis, e
caracterizando, para fins de contratação de seguros no exterior, sua
recusa.

Exclusão do dispositivo.

Dispositivo apresentado permite que a seguradora
Não acatada
rejeite uma proposta utilizando o fato de não responder.
As análises de propostas de seguro são baseadas em
análise de dados do segurado e configuram, de forma
inequívoca, tratamento de dados pessoais na forma
estabelecida no inciso V do art. 7 da Lei 13.709/2018.
Neste sentido, o art. 20 da Lei 13.709/2018 impõe que o
titular possui o direito de saber e, inclusive, solicitar
revisão das decisões tomadas baseadas em seus dados.
Ao possibilitar que a seguradora não responda, o
dispositivo infra legal acaba por contrariar a Lei,
limitando direito do titular dos dados.

Entretando, alteramos a redação dos arts.
4º ao 8º da Minuta proposta, não só para
permitir a possibilidade de aceitação
tácita, como também para permitir a
aceitação "provisória", com pagamento
de prêmio antecipado.

Art. 4º (...) § 3º Caso as condições
contratuais não estipulem a
aceitação tácita ao término do prazo
estabelecido no caput, a ausência de
manifestação expressa sobre o
resultado da análise sujeitará a
sociedade
seguradora
às
penalidades
administrativas
cabíveis, bem como caracterizará a
recusa
da
proposta.
§ 4º Em qualquer hipótese, a
sociedade
seguradora
deverá
comunicar
formalmente
ao
proponente, ao seu representante
legal ou corretor de seguros, a
decisão de não aceitação da
proposta, com a devida justificativa
da recusa.

§ 3º A ausência de manifestação no prazo de que trata CNSeg- Confederação Nacional das
o caput caracterizará a perda de validade da proposta, sujeitando a Seguradoras
sociedade seguradora às penalidades administrativas cabíveis, e
caracterizando, para fins de contratação de seguros no exterior, sua
recusa.

§ 3º Caso as condições contratuais estipulem a
necessidade de manifestação expressa da seguradora
para aceitação, a ausência de manifestação no prazo de
que trata o caput caracterizará a perda de validade da
proposta, sujeitando a sociedade seguradora às
penalidades administrativas cabíveis, e caracterizando,
para fins de contratação de seguros no exterior, sua
recusa.

Alteração necessária para deixar claro que se as
Parcialmente acatada.
condições contratuais não tiveram como previsão a
necessidade de manifestação expressa da seguradora
para configurar a aceitação do risco, isto é, se a
aceitação se der de forma tácita ou outra forma, não
será aplicada nenhuma penalidade pela falta de
manifestação expressa, já que ela não é exigida naquele
contrato.

Com base na justificativa apresentada,
alteramos a redação dos arts. 4º ao 8º da
Minuta proposta, não só para permitir a
possibilidade de aceitação tácita, como
também para permitir a aceitação
"provisória", com pagamento de prêmio
antecipado.
Fica também
estabelecido que, caso não estabeleçam
aceitação tácita, a ausência de
manifestação expressa sujeitará a
sociedade seguradora a penalidades
administrativas cabíveis.

§ 3º Caso as condições contratuais
não estipulem a aceitação tácita ao
término do prazo estabelecido no
caput, a ausência de manifestação
expressa sobre o resultado da
análise sujeitará a sociedade
seguradora
às
penalidades
administrativas cabíveis, bem como
caracterizará a recusa da proposta.

§ 3º A ausência de manifestação no prazo de que trata FUNDAÇÃO PROCON SP
o caput caracterizará a perda de validade da proposta, sujeitando a
sociedade seguradora às penalidades administrativas cabíveis, e
caracterizando, para fins de contratação de seguros no exterior, sua
recusa.

Inclusão

A recusa da proposta pela seguradora deverá ser
Acatada.
comunicada formalmente ao consumidor ou aos seus
representantes, informando, ainda, a motivação da
recusa.
Conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor,
é dever do fornecedor prestar informações claras,
precisas e objetivas a respeito dos produtos e serviços
colocados no mercado de consumo (art. 6º, III). Além
disso, o dever de informar decorre do princípio da boafé objetiva, no qual o contratado tem a incumbência de
considerar não somente dos seus interesses, mas
também dos interesses do consumidor, agindo com
respeito e lealdade quanto as expectativas geradas
àquele que pretende contratar (art. 4ª, III, CDC).
Desta forma, a motivação da recusa deverá ser
explicitada de maneira objetiva e clara, não podendo ser
apoiada em critérios subjetivos ou conceitos vagos.
A ausência de manifestação da recusa por parte da
seguradora, gera uma promessa de vinculação ao
consumidor, vez que a proposta (documento que
formaliza o interesse do proponente em contratar,
alterar ou renovar o seguro) caracteríza um précontrato, que vincula o fornecedor nos termos do art. 48
CDC.

Conforme preconiza o Código de Defesa
do Consumidor, é dever do fornecedor
prestar informações claras, precisas e
objetivas a respeito dos produtos e
serviços colocados no mercado de
consumo (art. 6º, III). Além disso, o dever
de informar decorre do princípio da boafé objetiva, no qual o contratado tem a
incumbência de considerar não somente
dos seus interesses, mas também dos
interesses do consumidor, agindo com
respeito e lealdade quanto as
expectativas geradas àquele que
pretende contratar (art. 4ª, III, CDC).
Desta forma, a motivação da recusa
deverá ser explicitada de maneira
objetiva e clara, não podendo ser apoiada
em critérios subjetivos ou conceitos
vagos.
A ausência de manifestação da recusa por
parte da seguradora, gera uma promessa
de vinculação ao consumidor, vez que a
proposta (documento que formaliza o
interesse do proponente em contratar,
alterar ou renovar o seguro) caracteriza
um pré-contrato, que vincula o
fornecedor nos termos do art. 48 CDC.
Assim, acatamos a sugestão, mas

INCLUSÃO DE PARÁGRAFO:
§ 4º Em qualquer hipótese, a sociedade
seguradora deverá comunicar
formalmente ao proponente, ao seu
representante legal ou corretor de
seguros, a decisão de não aceitação da
proposta, com a devida justificativa da
recusa.

§ 3º A sociedade seguradora deverá comunicar
formalmente ao proponente, ao seu representante
legal ou corretor de seguros, a decisão de não
aceitação da proposta, com a devida justificativa da
recusa, sob pena de responder sobre eventuais perdas
e danos.

§ 3º A ausência de manifestação no prazo de que trata KROEMER Seguros
o caput caracterizará a perda de validade da proposta, sujeitando a
sociedade seguradora às penalidades administrativas cabíveis, e
caracterizando, para fins de contratação de seguros no exterior, sua
recusa.

Manter prazo de 15 dias para Aceitação.

a alteração que terá o fim do prazo legal de 15 dias para Não acatada
a seguradora responder se aceita a proposta ou não e
fazê-lo ficar sem fixação e livre, concordo que será um
retrocesso que pode trazer muitas dúvidas e conflitos
entre seguradoras, corretores de seguros e segurados, é
um assunto pacificado e acredito que não se deve
alterar o que está dando certo. Concordo também que
não há motivos para mais esta inovação, dentre tantas
outras.
Quanto às assinaturas na
proposta mesmo não sendo renovação automática é
importante.

Com base na justificativa apresentada,
alteramos a redação dos arts. 4º ao 8º da
Minuta proposta, não só para permitir a
possibilidade de aceitação tácita, como
também para permitir a aceitação
"provisória", com pagamento de prêmio
antecipado.
Fica também
estabelecido que, caso não estabeleçam
aceitação tácita, a ausência de
manifestação expressa sujeitará a
sociedade seguradora a penalidades
administrativas cabíveis.

Art. 4 (...) § 2º A proposta e as
condições contratuais poderão
prever que a ausência de
manifestação
da
sociedade
seguradora no prazo previsto no
caput caracterizará a aceitação
tácita da proposta.
§
3º Caso as condições contratuais
não estipulem a aceitação tácita ao
término do prazo estabelecido no
caput, a ausência de manifestação
expressa sobre o resultado da
análise sujeitará a sociedade
seguradora
às
penalidades
administrativas cabíveis, bem como
caracterizará a recusa da proposta.

§ 3º A ausência de manifestação no prazo de que trata Paulo Cesar Dianin
o caput caracterizará a perda de validade da proposta, sujeitando a
sociedade seguradora às penalidades administrativas cabíveis, e
caracterizando, para fins de contratação de seguros no exterior, sua
recusa.

Manter prazo de 15 dias para Aceitação.

Tempo mais que suficiente para análise e aceitação,
deveria ser 7 dias.

Não acatada.

Com base na justificativa apresentada,
alteramos a redação dos arts. 4º ao 8º da
Minuta proposta, não só para permitir a
possibilidade de aceitação tácita, como
também para permitir a aceitação
"provisória", com pagamento de prêmio
antecipado.
Fica também
estabelecido que, caso não estabeleçam
aceitação tácita, a ausência de
manifestação expressa sujeitará a
sociedade seguradora a penalidades
administrativas cabíveis.

Art. 4 (...) § 2º A proposta e as
condições contratuais poderão
prever que a ausência de
manifestação
da
sociedade
seguradora no prazo previsto no
caput caracterizará a aceitação
tácita da proposta.
§
3º Caso as condições contratuais
não estipulem a aceitação tácita ao
término do prazo estabelecido no
caput, a ausência de manifestação
expressa sobre o resultado da
análise sujeitará a sociedade
seguradora
às
penalidades
administrativas cabíveis, bem como
caracterizará a recusa da proposta.

§ 3º A ausência de manifestação no prazo de que trata ABIPAG - Associação Brasileira de
o caput caracterizará a perda de validade da proposta, sujeitando a Instituições de Pagamentos
sociedade seguradora às penalidades administrativas cabíveis, e
caracterizando, para fins de contratação de seguros no exterior, sua
recusa.

§ 3º A ausência de manifestação no prazo de que trata
o caput caracterizará a perda de validade da proposta,
sujeitando a sociedade seguradora às penalidades
administrativas cabíveis, e caracterizando, para fins de
contratação de seguros no exterior, sua recusa, salvo se
expressamente disposto o contrário.

A sugestão de alteração tem como objetivo conferir
Não acatada.
maior flexibilidade à norma, pois dependendo do caso
concreto a proposta pode ainda ser válida, em benefício
da economia processual e temporal, bem como a
salvaguarda do interesse do consumidor, evitando que
este tenha que esperar todo trâmite de nova proposta.

É necessário que se estabeleça um prazo
para que o proponente possa contratar
seguro no exterior, se o mesmo não
estiver disponível em nosso mercado.

§ 3º Caso as condições contratuais
não estipulem a aceitação tácita ao
término do prazo estabelecido no
caput, a ausência de manifestação
expressa sobre o resultado da
análise sujeitará a sociedade
seguradora
às
penalidades
administrativas cabíveis, bem como
caracterizará a recusa da proposta.

§ 3º A ausência de manifestação no prazo de que trata CARBOSEG Corretora de Seguros (CNPJ Mais uma vez não estão pensando no pequeno e médio
o caput caracterizará a perda de validade da proposta, sujeitando a 11862432/0001-28)
corretor.
sociedade seguradora às penalidades administrativas cabíveis, e
caracterizando, para fins de contratação de seguros no exterior, sua
recusa.

Se a seguradora tiver 15 dias para aceitar ou não o
Não acatada.
seguro, o segurado ficará todo este tempo sem
cobertura? O ideal é permanecer como está. A
seguradora aceitou a proposta, ela tem 15 dias pra dizer
que não. Esperar os 15 dias para seguradora dizer que
sim também, deixará o segurado muito tempo
esperando pela Cia. O segurado e o corretor de seguros
saem prejudicados com esta alteração.

Com base na justificativa apresentada,
alteramos a redação dos arts. 4º ao 8º da
Minuta proposta, não só para permitir a
possibilidade de aceitação tácita, como
também para permitir a aceitação
"provisória", com pagamento de prêmio
antecipado.
Fica também
estabelecido que, caso não estabeleçam
aceitação tácita, a ausência de
manifestação expressa sujeitará a
sociedade seguradora a penalidades
administrativas cabíveis.

Art. 4 (...) § 2º A proposta e as
condições contratuais poderão
prever que a ausência de
manifestação
da
sociedade
seguradora no prazo previsto no
caput caracterizará a aceitação
tácita da proposta.
§
3º Caso as condições contratuais
não estipulem a aceitação tácita ao
término do prazo estabelecido no
caput, a ausência de manifestação
expressa sobre o resultado da
análise sujeitará a sociedade
seguradora
às
penalidades
administrativas cabíveis, bem como
caracterizará a recusa da proposta.

§ 3º A ausência de manifestação no prazo de que trata AMFER Corretora de Seguros LTDA/
o caput caracterizará a perda de validade da proposta, sujeitando a Odacir Ampese
sociedade seguradora às penalidades administrativas cabíveis, e
caracterizando, para fins de contratação de seguros no exterior, sua
recusa.

manter o prazo de 15 dias para emissão

§ 3º A ausência de manifestação no prazo de que trata ASSIST CLUB Seguros/ André Maciel
o caput caracterizará a perda de validade da proposta, sujeitando a
sociedade seguradora às penalidades administrativas cabíveis, e
caracterizando, para fins de contratação de seguros no exterior, sua
recusa.

MANTER o prazo de 15 dias para ACEITAÇÃO.

§ 3º A ausência de manifestação no prazo de que trata Leonardo Barbosa Graci
o caput caracterizará a perda de validade da proposta, sujeitando a
sociedade seguradora às penalidades administrativas cabíveis, e
caracterizando, para fins de contratação de seguros no exterior, sua
recusa.

MANTER o prazo de 15 dias para ACEITAÇÃO.

A fixação do prazo livre para emissão da apólice é um
Não acatada.
retrocesso, que pode trazer muitas dúvidas e conflitos
entre segurados, corretores de seguros e seguradoras
em um assunto que está há muitos anos pacificado. Não
há motivos para eventuais inovações, quando a prática
do dia a dia do mercado mostra que isso funciona muito
bem e evita muitos outros problemas, como, por
exemplo, a possível ausência de padrão no mercado,
podendo as seguradoras, cada uma delas, fixar o prazo
que entender conveniente.

Com base na justificativa apresentada,
alteramos a redação dos arts. 4º ao 8º da
Minuta proposta, não só para permitir a
possibilidade de aceitação tácita, como
também para permitir a aceitação
"provisória", com pagamento de prêmio
antecipado.
Fica também
estabelecido que, caso não estabeleçam
aceitação tácita, a ausência de
manifestação expressa sujeitará a
sociedade seguradora a penalidades
administrativas cabíveis.

Art. 4 (...) § 2º A proposta e as
condições contratuais poderão
prever que a ausência de
manifestação
da
sociedade
seguradora no prazo previsto no
caput caracterizará a aceitação
tácita da proposta.
§
3º Caso as condições contratuais
não estipulem a aceitação tácita ao
término do prazo estabelecido no
caput, a ausência de manifestação
expressa sobre o resultado da
análise sujeitará a sociedade
seguradora
às
penalidades
administrativas cabíveis, bem como
caracterizará a recusa da proposta.

Não acatada.

Com base na justificativa apresentada,
alteramos a redação dos arts. 4º ao 8º da
Minuta proposta, não só para permitir a
possibilidade de aceitação tácita, como
também para permitir a aceitação
"provisória", com pagamento de prêmio
antecipado.
Fica também
estabelecido que, caso não estabeleçam
aceitação tácita, a ausência de
manifestação expressa sujeitará a
sociedade seguradora a penalidades
administrativas cabíveis.

Art. 4 (...) § 2º A proposta e as
condições contratuais poderão
prever que a ausência de
manifestação
da
sociedade
seguradora no prazo previsto no
caput caracterizará a aceitação
tácita da proposta.
§
3º Caso as condições contratuais
não estipulem a aceitação tácita ao
término do prazo estabelecido no
caput, a ausência de manifestação
expressa sobre o resultado da
análise sujeitará a sociedade
seguradora
às
penalidades
administrativas cabíveis, bem como
caracterizará a recusa da proposta.

Com base na justificativa apresentada,
alteramos a redação dos arts. 4º ao 8º da
Minuta proposta, não só para permitir a
possibilidade de aceitação tácita, como
também para permitir a aceitação
"provisória", com pagamento de prêmio
antecipado.
Fica também
estabelecido que, caso não estabeleçam
aceitação tácita, a ausência de
manifestação expressa sujeitará a
sociedade seguradora a penalidades
administrativas cabíveis.

Art. 4 (...) § 2º A proposta e as
condições contratuais poderão
prever que a ausência de
manifestação
da
sociedade
seguradora no prazo previsto no
caput caracterizará a aceitação
tácita da proposta.
§
3º Caso as condições contratuais
não estipulem a aceitação tácita ao
término do prazo estabelecido no
caput, a ausência de manifestação
expressa sobre o resultado da
análise sujeitará a sociedade
seguradora
às
penalidades
administrativas cabíveis, bem como
caracterizará a recusa da proposta.

sou corretor de seguros há décadas e, na minha
experiência quero contribuir em relação a inovação
proposta e em análise por esta superintendência de
Seguros Privado, no diz respeito à extinção de
prazo de 15 dias que atualmente tem as
seguradoras, para manifestação de recusa e em
caso de não manifestação, Havendo aceitação
tácita. E a eliminação desta antiga regra, seria um
efetivo retrocesso nos processos de aceitação de
apólices, é uma mudança que não representa uma
inovação, mas ao contrário, mexerá em
procedimento pacificado e que padroniza o
mercado em um aspecto que traz segurança para o
segurado e evita abusos por parte de seguradoras.
Em atenção a futura normativa a ser publicada que
Não acatada.
afetará as regras para a aceitação da proposta do seguro
e a emissão da apólice, sugiro manter o prazo de
aceitação em 15 dias, visto que:
- os
sistemas eletrônicos adotados pelas seguradoras
possuem capacidade de analisar, aceitar ou recusar
qualquer proposta em prazo menor de 15 dias;
Já para as recusas informadas ao corretor emitente das
propostas, sugiro alterar o prazo de 02 dias úteis para 05
dias úteis, visto que:
-o
consumidor tenha tempo suficiente para se decidir
sobre o novo custo e condições de pagamento e dar
assim aceite e assinar a nova proposta;

§ 3º A ausência de manifestação no prazo de que trata ANELO Corretora de Seguros
o caput caracterizará a perda de validade da proposta, sujeitando a
sociedade seguradora às penalidades administrativas cabíveis, e
caracterizando, para fins de contratação de seguros no exterior, sua
recusa.

FUNDAÇÃO PROCON SP

MANTER o prazo de 15 dias para ACEITAÇÃO.

Renumeração

A muito tempo tal prática corrigiu diversos problemas e Não acatada.
atritos entre Segurados e Seguradoras, não é justo
mudar algo que o mercado aderiu e mostrou eficiente.
Fazer mudança agora seria um retrocesso sem tamanho,
atrasando o ramo de seguro, podendo causar diversos
problemas futuros.
A SUSEP que vem trabalhando visando a modernidade e
está tomando agora uma medida errada, creio que
todos os Corretores estão criticando por não haver
sentido.
O protocolo de uma
proposta (automóvel por exemplo) já passou por
diversos processos de aceitação na Seguradora, entre
eles, a precificação onde é analisado perfil, CPF, e
veículo, em seguida a vistoria prévia no veículo para
análise do estado em geral, e por último o protocolo da
proposta dentro das regras de cada seguradora,
restando portanto e somente, a respectiva emissão de
apólice.
Fixar um prazo maior que 15 dias
para a Seguradora aceitar ou não em algo que já teve
diversos processos, é dar chance para negar a cobertura
por motivos desconhecidos.
Veja, estamos falando da compra de uma apólice de
seguro, onde há um prazo para pagamento do prêmio,
nada mais justo que entregar ao cliente o documento
que dê a ele a cobertura e a confiança no seguro.
Por fim, a SUSEP como órgão regulador, preocupada
com o Segurado (comprador de seguros) agindo assim,
estará
indo contra o consumidor
de seguros,
razão
Consequentemente,
o texto original
do § 3º da
Minuta Parcialmente acatada.
deverá ser renumerado para § 4º.

§ 4º A ausência de manifestação no prazo de que trata
o caput caracterizará a perda de validade da proposta,
sujeitando a sociedade seguradora às penalidades
administrativas cabíveis, e caracterizando, para fins de
contratação de seguros no exterior, sua recusa.
Art. 5º A data de aceitação da proposta será aquela que ocorrer CNSeg- Confederação Nacional das
primeiro entre:
Seguradoras

Art. 5º A data de aceitação da proposta poderá ser,
conforme condições contratuais, aquela que ocorrer
primeiro entre:

Alteração necessária para adequar o texto com a
proposta principiológica onde é dado liberdade para as
seguradoras definirem nas condições contratuais qual
será a forma de aceitação.

Não acatada

Com base na justificativa apresentada,
alteramos a redação dos arts. 4º ao 8º da
Minuta proposta, não só para permitir a
possibilidade de aceitação tácita, como
também para permitir a aceitação
"provisória", com pagamento de prêmio
antecipado.
Fica também
estabelecido que, caso não estabeleçam
aceitação tácita, a ausência de
manifestação expressa sujeitará a
sociedade seguradora a penalidades
administrativas cabíveis.

Art. 4 (...) § 2º A proposta e as
condições contratuais poderão
prever que a ausência de
manifestação
da
sociedade
seguradora no prazo previsto no
caput caracterizará a aceitação
tácita da proposta.
§
3º Caso as condições contratuais
não estipulem a aceitação tácita ao
término do prazo estabelecido no
caput, a ausência de manifestação
expressa sobre o resultado da
análise sujeitará a sociedade
seguradora
às
penalidades
administrativas cabíveis, bem como
caracterizará a recusa da proposta.

O § 3º foi alterado e incluído o § 4º, com
§ 4º Em qualquer hipótese, a sociedade
redação distinta da proposta, mas de
seguradora
deverá
comunicar
acordo com o sugerido pelo proponente.
formalmente ao proponente, ao seu
representante legal ou corretor de
seguros, a decisão de não aceitação da
proposta, com a devida justificativa da
recusa.
Com base na justificativa apresentada,
alteramos a redação dos arts. 4º ao 8º da
Minuta proposta, não só para permitir a
possibilidade de aceitação tácita, como
também para permitir a aceitação
"provisória", com pagamento de prêmio
antecipado.
Fica também
estabelecido que, caso não estabeleçam
aceitação tácita, a ausência de
manifestação expressa sujeitará a
sociedade seguradora a penalidades
administrativas cabíveis.

I - a data da manifestação expressa pela sociedade seguradora;
II - a data de emissão da apólice ou certificado individual com
consequente envio e/ou disponibilização do documento contratual;
ou
III - a data de pagamento do prêmio, em caso de cobrança total ou
parcial de prêmio efetuada dentro do prazo de que trata o art. 4º.

Alteramos a redação dos arts. 4º ao 8º da
Minuta proposta, não só para permitir a
possibilidade de aceitação tácita, como
também para permitir a aceitação
"provisória", com pagamento de prêmio
antecipado.
Fica também
estabelecido que, caso não estabeleçam
aceitação tácita, a ausência de
manifestação expressa sujeitará a
sociedade seguradora a penalidades
administrativas cabíveis. Assim, foi
alterada a redação do inciso III prevendo
especificamente a data de aceitação na
hipótese de caracterizar-se a aceitação
tácita.

III – a data de término do prazo
previsto no caput do art. 4º, quando
caracterizada a aceitação tácita da
proposta prevista no § 2º do mesmo
artigo.

INCLUIR
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IV - ou outra forma estipulada em condições
contratuais.

Alteração necessária para adequar o texto com a
proposta principiológica onde é dado liberdade para as
seguradoras definirem nas condições contratuais qual
será a forma de aceitação. O rol não deve ser taxativo,
pois isto contraria a proposta principiológica da SUSP e
engessa a norma. A sociedade está em constante
evolução e permitir que sejam previstas outras formas
em condições gerais manterá a norma adequada as
necessidades do mercado por mais tempo, além de
trazer benefícios para o consumidor já que permitirá a
desburocratização do processo de aceitação.

Não acatada

Com base na justificativa apresentada,
alteramos a redação dos arts. 4º ao 8º da
Minuta proposta, não só para permitir a
possibilidade de aceitação tácita, como
também para permitir a aceitação
"provisória", com pagamento de prêmio
antecipado.
Fica também
estabelecido que, caso não estabeleçam
aceitação tácita, a ausência de
manifestação expressa sujeitará a
sociedade seguradora a penalidades
administrativas cabíveis.

Na Minuta de Circular anterior era o § 2º Art. 6º Caso o prazo de que trata
do art. 4º.
o caput do art. 4º seja maior do que

quinze dias, se aceita a proposta, a
sociedade seguradora não poderá
efetivar cobrança de qualquer valor
a título de prêmio, antes da
confirmação de manutenção de
interesse e autorização expressa
pelo proponente.
Alteramos a redação dos arts. 4º ao 8º da
Minuta proposta, não só para permitir a
possibilidade de aceitação tácita, como
também para permitir a aceitação
"provisória", com pagamento de prêmio
antecipado.
Fica também
estabelecido que, caso não estabeleçam
aceitação tácita, a ausência de
manifestação expressa sujeitará a
sociedade seguradora a penalidades
administrativas cabíveis.
Especificamente no art. 7º dispomos
sobre aceitação "provisória" com
pagamento antecipado do prêmio.

Art. 6º A proposta deverá indicar a data de início de vigência do
seguro ou o critério para sua determinação, podendo coincidir com a
data de aceitação da proposta.

CAPÍTULO III
VIGÊNCIA DO SEGURO
Art. 7º As datas e os horários de início e término da vigência do
seguro deverão estar indicados nos documentos contratuais.

Parágrafo único. Na falta de indicação expressa de horário nos
documentos de que trata o caput, o horário de início e término de
vigência do seguro será às vinte e quatro horas das datas para tal fim
neles indicadas.
Art. 8º Os seguros poderão ser estruturados com qualquer período
de vigência e/ou com período intermitente de cobertura dentro de
seu período de vigência.
Art. 9º As condições contratuais, as propostas e os documentos
contratuais deverão especiﬁcar, de forma clara, as regras
relacionadas ao período intermitente de cobertura dentro do
período de vigência do seguro, quando aplicável.

Na Minuta de Circular anterior era o art.
6º.

TODOS OS ARTIGOS POSTERIORES
SERÃO RENUMERADOS EM FUNÇÃO DA
INCLUSÃO DO ARTIGO 6º E 7º NA
MINUTA.

Art. 7º A cobrança total ou parcial de
prêmio antes da aceitação da proposta
somente é admitida em caso de
oferecimento de cobertura provisória
ao proponente, para sinistros ocorridos
no período de análise da proposta, e
desde que expressamente prevista nas
condições contratuais e solicitada pelo
proponente na proposta.
§ 1º No
caso de aceitação da proposta, a
seguradora poderá considerar o
período de cobertura provisória como
de efetiva vigência, desde que haja tal
previsão nos documentos contratuais.
§ 2º No caso de recusa do risco, a
cobertura provisória poderá ser
encerrada imediatamente, devendo o
critério de encerramento da mesma
estar, de forma clara e em destaque,
indicado na proposta e nas condições
contratuais do seguro. § 3º No caso
previsto no §2º deste artigo, deverá ser
restituído ao proponente, no prazo
máximo de dez dias corridos a contar
da data de formalização da recusa da
proposta, pelo menos, a diferença
entre o valor pago pelo proponente a a
Seguradora aceitar ou não em algo que

Art. 8º A proposta deverá indicar a
data de início de vigência do seguro
ou o critério para sua determinação,
podendo coincidir com a data de
aceitação da proposta.

§ 1º Nos casos em que a interrupção e reinício e/ou a inclusão ou
exclusão de coberturas dos riscos sejam preestabelecidos no
momento da contratação do seguro, o efetivo período de cobertura
deverá constar expressamente nas propostas e nos documentos
contratuais.
§ 2º Nos casos em que a interrupção e reinício e/ou a inclusão ou
exclusão de coberturas dos riscos não sejam preestabelecidos no
momento da contratação, os inícios e términos de tais coberturas
serão estabelecidos no decorrer da vigência de contrato de seguro,
na forma prevista nas condições contratuais.
INCLUIR
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§3º. Dentre as regras relacionadas ao período
intermitente de cobertura dentro do período de
vigência do seguro, as condições contratuais, as
propostas e os documentos contratuais deverão
especificar:

Considerando a revogação integral da Circular SUSEP
592/2019, algumas regras relativas ao seguro
intermitente precisarão ser incorporadas a presente
Circular (Itens exemplificativos para discussão).

Não acatada

Deve-se observar as regras do Código de
Defesa do Consumidor. Na minuta ora
proposta, é prevista, inclusive, a
possibilidade de restituição de prêmios
inclusive para coberturas com período de
vigência inferior a 24 horas.

Art. 10. Nos seguros garantidos por apólice de
Sugestão em consonância com as cláusulas de
averbação ou aberta, não poderão ser averbados riscos averbação das apólices de averbação ou abertas.
que se iniciem fora do prazo de vigência da respectiva
apólice.

Não acatada.

Buscamos manter maior simplicidade
redacional. São sinonimos.
Desnecessário.

Art. 11. A emissão e o envio e/ou disponibilização ao
segurado, seu representante legal ou corretor de
seguros, por meio físico ou remoto, da apólice, da
apólice de averbação ou aberta, do endosso e do
certificado individual deverão ser feitos em até quinze
dias a partir da data de aceitação da proposta.

Inclusão para tornar a norma mais adequada a todas as
formas de contratação. Além disto, contempla a
disponibilização ao estipulante, para que ele atue
conforme intermediário ativo, de acordo com a
Resolução nº 107.

Não acatada.

Entendemos que cabe manter
exclusivamente o segurado. Mesmo na
hipótese de haver estipulante a
responsabilidade subjetiva pela
disponibilização destes documentos aos
segurados é da sociedade seguradora.
Não incluímos a expressão "ou aberta",
pois buscamos manter maior simplicidade
redacional. apólice de averbação e
apólice aberta são sinonimos.
Desnecessário.

Parágrafo único. Na hipótese de a sociedade
seguradora apenas disponibilizar os documentos de
que trata o caput, o segurado, seu representante ou
corretor deverá ser comunicado acerca da
disponibilização dos mesmos.

Dado que o corretor e seu representante podem assinar Não acatada.
a proposta, eles poderiam recepcionar o comunicado.

Entendemos que cabe manter
exclusivamente o segurado. Mesmo na
hipótese de haver estipulante a
responsabilidade subjetiva pela
disponibilização destes documentos aos
segurados é da sociedade seguradora.
Não incluímos a expressão "ou aberta",
pois buscamos manter maior simplicidade
redacional. apólice de averbação e
apólice aberta são sinonimos.
Desnecessário.

I – prazo(s) de desistência da contratação;
II - Impossibilidade da desistência da contratação
quando a cobertura do risco já tenha iniciado durante o
período de arrependimento ou nos casos em que
serviços já tiverem sido utilizados; e
III – que, para período de vigência inferior a 24 (vinte e
quatro) horas, não haverá restituição de valores em
caso de cancelamento do seguro após o início do
período de cobertura.
Art. 10. Nos seguros garantidos por apólice de averbação, não CNSeg- Confederação Nacional das
poderão ser averbados riscos que se iniciem fora do prazo de Seguradoras
vigência da respectiva apólice.
CAPÍTULO IV
EMISSÃO DE APÓLICE, ENDOSSO, CERTIFICADO INDIVIDUAL E/OU
BILHETE
Art. 11. A emissão e o envio e/ou disponibilização ao segurado, por CNSeg- Confederação Nacional das
meio físico ou remoto, da apólice, da apólice de averbação, do Seguradoras
endosso e do certificado individual deverão ser feitos em até quinze
dias a partir da data de aceitação da proposta.

Parágrafo único. Na hipótese de a sociedade seguradora apenas CNSeg- Confederação Nacional das
disponibilizar os documentos de que trata o caput, o segurado Seguradoras
deverá ser comunicado acerca da disponibilização dos mesmos.

Parágrafo único. Na hipótese de a sociedade seguradora apenas FUNDAÇÃO PROCON SP
disponibilizar os documentos de que trata o caput, o segurado
deverá ser comunicado acerca da disponibilização dos mesmos.

Alteração de redação

Art. 12. Após emissão do bilhete, o envio e/ou disponibilização ao CNSeg- Confederação Nacional das
segurado, por meio físico ou remoto, deverá ocorrer Seguradoras
tempestivamente.

Art. 12. Após emissão do bilhete, o envio e/ou
disponibilização ao segurado, seu representante legal
ou corretor de seguros, por meio físico ou remoto,
deverá ocorrer tempestivamente.

Art. 13. As sociedades seguradoras poderão emitir uma única apólice
ou bilhete vinculados a mais de um plano de seguro.
Art. 14. É vedada cobrança relacionada à emissão de documentos
contratuais, recuperação e acompanhamento de créditos,
manutenção de cadastros ou outros custos administrativos,
separadamente do prêmio comercial.
CAPÍTULO V
ELEMENTOS MÍNIMOS DE APÓLICES, APÓLICES DE AVERBAÇÃO, CNSeg- Confederação Nacional das
CERTIFICADOS INDIVIDUAIS, BILHETES DE SEGURO E ENDOSSOS Seguradoras
Art. 15. As apólices, individuais ou coletivas, as apólices de CNSeg- Confederação Nacional das
averbação, os certificados individuais e os bilhetes emitidos pelas Seguradoras
sociedades seguradoras deverão conter, no mínimo, os seguintes
elementos de caracterização do seguro:

I - número completo de controle do documento;
II - nome completo da sociedade seguradora, seu Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas - CNPJ e o código de registro junto à Susep;
III - nomes completos das sociedades cosseguradoras, quando
houver, bem como CNPJ, os códigos de registro junto à Susep e os
percentuais de responsabilidade;

CNSeg- Confederação Nacional das
Seguradoras

§ 1º Caberá ao segurado escolher entre o envio ou a
disponibilização dos documentos de que trata o caput.

Entendemos que o termo “disponibilizar” previsto na
Acatada.
redação do parágrafo único do art. 11, se refere ao ato
de proporcionar acesso digital aos documentos ora
relacionados, seja através da internet ou por aplicativos.
Entretanto, há que se considerar o fato de que alguns
consumidores têm dificuldades em lidar com o meio
eletrônico, bem com àqueles que não têm qualquer
acesso ao ambiente digital.
Neste aspecto, o dispositivo em análise restringe o
direito de escolha do consumidor em receber os
contratos ora elencados, o que estaria em descompasso
como dever de informação e de proteção contratual
preconizados no Código de Proteção e Defesa do
Consumidor nos termos do art. 6 º, III e art. 46, caput.
Posto isso, opinamos pela alteração, de maneira que a
escolha entre o envio ou a disponibilização dos
documentos, e o meio de entrega (correspondência, email, etc.), deverá ser a critério do consumidor.

Entendemos que a justificativa
apresentada pela Fundação PROCON SP é
procedente. Entretanto, optamos por
incluir redação similar a já contida na
norma que trata de Meios Remotos Resolução CNSP nº 408, de 30 de junho
de 2021, que dispõe:
"Art. 4º É permitido o uso de meios
remotos para emissão, envio e
disponibilização, conforme o caso, de
documentos relativos à contratação do
produto, tais como propostas,
documentos contratuais, documentos de
cobrança, notificações, extratos,
condições contratuais, regulamentos,
materiais informativos e comunicados.
§ 1º A utilização de meios remotos na
emissão de documentos contratuais
deverá garantir a possibilidade de
impressão ou download do documento
pelo cliente.
§ 2º Os documentos contratuais emitidos
por meios remotos devem conter
informação de data e hora de sua
emissão."

Dado que o corretor e seu representante podem assinar Não acatada
a proposta, eles poderiam recepcionar o bilhete.

Não há que se falar em proposta para a
emissão de bilhetes. De acordo com o
Decreto-Lei nº 73/66, temos:
"...Art
9º Os seguros serão contratados
mediante propostas assinadas pelo
segurado, seu representante legal ou por
corretor habilitado, com emissão das
respectivas apólices, ressalvado o
disposto no artigo seguinte.
Art 10. É autorizada a contratação de
seguros por simples emissão de bilhete
de seguro, mediante solicitação verbal
do interessado."

ELEMENTOS MÍNIMOS DE APÓLICES, APÓLICES DE
Conforme definição desta minuta.
AVERBAÇÃO OU ABERTAS, CERTIFICADOS INDIVIDUAIS,
BILHETES DE SEGURO E ENDOSSOS
Art. 15. As apólices, individuais ou coletivas, as apólices Conforme definição desta minuta.
de averbação ou abertas, os certificados individuais e os
bilhetes emitidos pelas sociedades seguradoras
deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos de
caracterização do seguro:
I – número de controle do documento;

Não acatada.

Não acatada.

Sugerimos excluir o termo “completo” para não deixar a Não acatada.
redação redundante.

Buscamos manter maior simplicidade
redacional. São sinonimos.
Desnecessário.
Buscamos manter maior simplicidade
redacional. São sinonimos.
Desnecessário.

A redação proposta não traz melhoria
objetiva a redação original.

§ 1º Caberá ao segurado escolher, por
meio da proposta, entre o envio ou a
disponibilização dos documentos de
que trata o caput.
§ 2º A
disponibilização
dos
documentos
deverá ser precedida de sua
comunicação ao segurado.
§ 3º A
utilização de meios remotos na emissão
de documentos contratuais deverá
garantir a possibilidade de impressão
ou download do documento pelo
cliente.

IV - no caso de contratação coletiva, o nome ou a razão social do CNSeg- Confederação Nacional das
estipulante e, quando for o caso, do subestipulante, seu endereço Seguradoras
completo e respectivo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se pessoa
natural, ou CNPJ, se pessoa jurídica;

IV - no caso de contratação coletiva, o nome ou a razão
social do estipulante e, quando for o caso, do
subestipulante e respectivo Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), se pessoa natural, ou CNPJ, se pessoa jurídica;

Para simplificar as informações das apólices, sugerimos Não acatada
afastar a exigência do endereço completo de
Estipulantes e Subestipulantes, pois a razão social e o
CNPJ já permitem facilmente identificar as partes e a
adesão ao seguro está vinculada a prévio vínculo com o
Estipulante e Substipulante.
Algumas apólices coletivas, especialmente as
personalizadas, podem tratar de grupos econômicos que
contém diversas empresas, o que implica na emissão de
documento com informações longas e desnecessárias.

Sugestão
limita
a
transparência
necessária ao segurado, dificultando o
acesso a informações sobre a localização
do estipulante e, quando for o caso, do
subestipulante.
Entendemos entretanto que a informação
sobre o endereço deve constar apenas da
apólice coletiva.

V - nomes dos intermediários, se houver, informando o número de CNSeg- Confederação Nacional das
registro na Susep ou, em sua ausência, o número do CPF ou CNPJ;
Seguradoras

V - nomes dos corretores de seguros, se houver,
informando o número de registro na Susep;

Manutenção da regra atual, sendo que para os demais Não acatada
intermediários bastaria a divulgação, como por exemplo,
o representante de seguros, que faz tal divulgação por
meio de painel visível mantido no local de prestação de
serviços, nos termos do artigo 10 §2° inciso IV da
Resolução CNSP 297/2013.

Sugestão traz pouca transparência para o
segurado e não permite a perfeita
identificação do intermediário.

V - nomes dos intermediários, se houver, informando o número de VELOCE Corretora de Seguros
registro na Susep ou, em sua ausência, o número do CPF ou CNPJ;
(Susep 202021561)

Nome dos intermediários informando o número de
registro na Susep.

Um intermediário tem que ter registro na susep! Se não Não acatada
tiver, não pode intermediar seguros.

Há outros intermediários, além dos
corretores (ex.: representantes, agentes,
...), que não possuem o registro na Susep.

IV – no caso de contratação coletiva, o
nome ou a razão social do estipulante
e, quando for o caso, do subestipulante,
e respectivo Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF), se pessoa natural, ou
CNPJ, se pessoa jurídica;
V – exclusivamente nas apólices
coletivas, deverá constar o endereço
completo do estipulante e, quando for
o caso, do subestipulante;

VI - indicação do número da proposta a qual o documento está
vinculado, exceto para bilhetes;
VII - indicação do número da apólice coletiva a qual o certificado
individual está vinculado, no caso dos certificados individuais;
VIII - número dos processos administrativos de registro junto à Susep CNSeg- Confederação Nacional das
dos planos de seguro vinculados ao documento, bem como a Seguradoras
informação de que as condições dos mesmos poderão ser
consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, a partir
destes números, quando aplicável;

VIII - número dos processos administrativos de registro Sugerimos incluir "quando aplicável" em razão da
junto à Susep dos planos de seguro vinculados ao
Resolução 407 já que para Grandes Riscos não haverá
documento, quando aplicável, bem como a informação maios o registro dos processos junto à SUSEP.
de que as condições dos mesmos poderão ser
consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br,
a partir destes números, quando aplicável;

IX - nome ou razão social do segurado, seu endereço completo, CNSeg- Confederação Nacional das
quando couber, e respectivo CPF, se pessoa natural, ou CNPJ, se Seguradoras
pessoa jurídica, exceto para apólices coletivas;

IX - nome ou razão social do tomador, segurado, seu
endereço completo, quando couber, e respectivo CPF,
se pessoa natural, ou CNPJ, se pessoa jurídica, exceto
para apólices coletivas;

X - identificação dos beneficiários, no caso de seguro de pessoas, e CNSeg- Confederação Nacional das
quando aplicável, os respectivos percentuais de rateio da Seguradoras
indenização, exceto no documento apólice coletiva;

X - identificação dos beneficiários se houver, e no caso Reescrita para melhor entendimento, para prevalecer a Acatada.
de seguro de pessoas, quando aplicável, os respectivos possibilidade de não indicação, conforme art. 792CC
percentuais de rateio da indenização, exceto no
documento apólice coletiva;

XI - identificação do bem ou interesse segurado, no caso de seguro
de danos, se aplicável;
XII - coberturas contratadas;
XIII - valor do limite máximo de garantia e/ou, limite máximo de
indenização e/ou do capital segurado de cada cobertura contratada;
XIV - franquias, carências e/ou participações obrigatórias do
segurado aplicáveis a cada cobertura, se previsto;
XV - o período de vigência do seguro, incluindo as datas de início e
término das coberturas contratadas;

Não acatada

Há produtos de seguro, por exemplo: Garantia, com a
Acatada.
contratação pelo Tomador e o beneficiário é o Segurado.
Importante referenciar e acompanhar as demais normas
com essa referência.

"quando aplicável" já consta da redação
originalmente proposta na Consulta
Pública e a sugestão apresentada não traz
melhoria a redação original.

A redação proposta traz melhoria objetiva
a redação original, além de considerar
ramos em que o tomador e não o
segurado é o contratante do seguro.
Entendemos ainda que tal alteração
demanda a alteração simultânea do art.
20, conforme abaixo transcrito:
“Art. 20. Para fins do disposto no inciso X
do art. 17 e no inciso VII do art. 19, caso
o segurado ou o tomador seja
estrangeiro, poderá ser utilizado o
número do passaporte, com a
identificação do país de expedição ou
outro documento de identificação
expedido no Brasil, para pessoa natural,
ou o número de identificação constante
no cadastro oficial em vigor para
pessoas jurídicas não residentes,
excetuadas as universalidades de direitos
que, por disposição legal, sejam
dispensadas de registro.”

IX - nome ou razão social do segurado
e/ou tomador, seu endereço completo,
quando couber, e respectivo CPF, se
pessoa natural, ou CNPJ, se pessoa
jurídica, exceto para apólices coletivas;

A redação proposta traz melhoria objetiva X - identificação dos beneficiários se
a redação original.
houver, e no caso de seguro de
pessoas, quando aplicável, os
respectivos percentuais de rateio da
indenização, exceto no documento
apólice coletiva;

XVI - valor total do prêmio de seguro, exceto para as apólices de CNSeg- Confederação Nacional das
averbação, discriminando:
Seguradoras

XVI - valor total do prêmio de seguro, exceto para as
apólices de averbação ou aberta, discriminando:

a) valor do prêmio de seguro por cobertura contratada;

ABIPAG - Associação Brasileira de
Instituições de Pagamentos

a) valor do prêmio de seguro por cobertura contratada; Adequação da redação (vide proposta abaixo).
e

Não acatada.

b) valor dos tributos incidentes sobre o prêmio, quando for o caso; e ABIPAG - Associação Brasileira de
Instituições de Pagamentos

b) valor dos tributos incidentes sobre o prêmio, quando Adequação da redação (vide proposta abaixo).
for o caso.

Não acatada.

b) valor dos tributos incidentes sobre o prêmio, quando for o caso; e CNSeg- Confederação Nacional das
Seguradoras

b) valor dos tributos diretos incidentes sobre o prêmio, Inclusão da palavra direto para caracterizar apenas os
Parcialmente acatada.
quando for o caso; e
tributos que incidem diretamente sobre o prêmio, como
é o caso do IOF. Tributos indiretos como PIS e COFINS,
embora exista legislação vigente sobre o tema que
abarca a inclusão dos percentuais nos documentos
contratuais não deverão ser considerados como
requisitos mínimos da Susep.

Não obstante o disposto em outras
b) valor dos tributos diretamente
legislações, a autarquia tem interesse em incidentes sobre o prêmio, quando for
que seja informado, com destaque, os
o caso; e
tributos diretamente incidentes sobre o
prêmio.
Assim, preferimos alterar a redação
anterior.

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

[EXCLUSÃO DA ALÍNEA]

Inicialmente cabe esclarecer, que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência
complementar
aberta, o
Tendo
em vista
que em regulamentação

subestipulantes

e/ou ABIPAG - Associação Brasileira de
Instituições de Pagamentos

Conforme definição desta minuta.

Sugerimos a exclusão da alínea, pois restringiria
desnecessariamente a forma pela qual a remuneração
dos intermediários deve ser informada,
desconsiderando os fluxos de contratação que sejam
mais adequados às seguradoras e aos segurados.

Não acatada.

Acatada.

Ressalta-se que o art. 4º, §1º, IV, da Resolução CNSP nº
382/2020, já impõe o dever de disponibilização formal
da remuneração do intermediário antes da contratação
do seguro, sem restringir a forma pela qual essa
disponibilização será feita. Essa previsão da Resolução
nº 382 é, portanto, suficiente e adequada aos objetivos
do regulador.

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou MAXSEGUR Corretora de Seguros/ Jose Sugerimos a exclusão desta obrigatoriedade de constar O publíco consumidor de seguros no Brasil ainda não
Acatada.
Roberio Vasconcelos
a remuneração dos intermediarios.
tem a educação de entender os custos operacionais dos
corretores de seguros, com isto teremos a busca por
contratos sem a intermediação necessária do corretor
profissional que pode orientar o proponente com uma
personalização do contrato, teremos portanto muitos
produtos enlatados e de baixo custo predominando no
mercado e coom isto muitas reclamações de sinistros
não cobertos pela falta de orientação necessária na
contratação. O judiciário vai sobrecarregar de
reclamações e serão os principais atores que estarão
contra o produto, perdendo muito a credibilidade no
mercado. Mais de 80 % dos corretores de seguros são
profissionais que compoem pequenas empresas e
estaremos sendo excluidos do mercado ou adequar
duas empresas demitindo funcionarios e reduzindo
custo, portanto contribuindo para um atendimento
deficiente. Esperamos contar a ajuda deste conceituado
Orgão para nossa sobrevivencia. Somos muito gratos.

Buscamos manter maior simplicidade
redacional. São sinonimos.
Desnecessário.
Não concordamos com a exclusão da
alínea "c", pelos motivos expostos abaixo,
assim não foi necessário incluir a
conjunção "e" no final da alínea.
Não concordamos com a exclusão da
alínea "c", pelos motivos expostos abaixo,
assim não foi necessário excluir a
conjunção "e" no final da alínea.

específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela intermediação do contrato,

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou FENACOR

Excluir e/ou adotar a seguinte redação: c) remuneração Transcreve-se, abaixo, na íntegra, o teor do contido no Acatada.
dos estipulantes e/ou substipulantes, quando houver; Ofício PRESI-020/2021, de 14/07/2021, dirigido à Sra.
Superintendente, com adendo encaminhado através do
Ofício PRESI-021/2021, de 15/07/2021, que,
considerando a quantidade de argumentos, solicita-se
que sejam considerados neste item da justificativa ou
comentário, justificando a exclusão/alteração da alínea
correspondente.
OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou CNSeg- Confederação Nacional das
Seguradoras

c) remuneração dos estipulantes e/ou subestipulantes, Sugerimos a exclusão do campo de remuneração do
Parcialmente acatada.
quando houver;
intermediário, dado que a Resol. Nº 382/20 de
Relacionamento com o Cliente traz a obrigatoriedade de
comunicação da remuneração previamente à
contratação e, ainda, por parte do parte do próprio
intermediário. Dessa forma, a exclusão dessa obrigação
vai em linha com a norma já vigente e praticada pelo
mercado.

Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela intermediação
Tendo
em vista que do
emcontrato,
regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela intermediação do contrato,

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou Osir Zimmermann Vieira

sugestão de exclusão da informação da remunetração
ao intermediario oficial

Apenas a receita federal possui o direito de identificar os Acatada
valores recebidos, cada negocio possui im custo,
nescessario é identificar outros valores pagos como PróLabore, fator geradorda elevação dos custos ao
consumidor já que o orgão fiscalizador é o mesmo que
credencia os profissionais a operarem na atividade.

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou 1) FACILITTA E REIS Adm e Corretora de
Seguros Ltda
2)
Anna Camila Lima e Silva
3)
SEGURION Associados Corretora de
Seguros Ltda (CNPJ 04.948.230/000138)
4) Leidiane Fernandes
5) Jonatha Gonçalves Zanoni

1) Não obrigar seguradora a informar comissão na
1) nenhum produto ou Serviço, vem especificado o valor Acatada.
apólice
de faturamento do empresario
2)
2) Não apresentar a comissão na apólice.
3) IMPEDIRÁ A LIVRE CONCORRÊNCIA, ONDE OS MAIORES
Não seja obrigatória.
4) TERÃO MAIOR PODER DE BARGANHA E OS QUE ESTÃO
Retirada de remuneração de intermediários.
5)
INICIANDO FICARAM EM DESVANTAGEM.
Exclusão deste item.
3) Acredito que é um direito nosso em revelar nossos
dividendos.
4)
Prejudicial ao pequeno e médio corretor.
5)
Não deveria ser infrormada a remuneração arrecadada,
pois a mesma irá confundir o segurado entre a
remuneração arrecadada e o lucro líquido do prestador
de serviços.

Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela intermediação
do contrato,
Inicialmente
cabe esclarecer,
que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou 6) MV Administradora e Corretora de
Seguros Ltda
7) Jose Vacelio Pinheiro (SUSEP
201108468)
8) VELOCE Corretora de Seguros
(Susep 202021561)
9) Alceu Ferreira Borges Neto
10)
VETORI Adm e Corretagem de Seguros

6) Exclusão.
7) Não constar a remuneração dos estipulantes,
subestipulantes e/ou intermediários, quando couber.
8) Excluir letra "c".
9) Não incluir este texto.
10) Sou contra a remuneração na apólice ou qualquer
documento.

6) Somos contra a divulgação de nossas comissões no
Acatada.
contrato de seguro, é um absurdo declarar o valor dos
nossos serviços prestados.
7) Acredito
que não irá melhorar a qualidade do seguro para o
segurado, visto que é o objeto principal.
8) Não justifica de forma alguma informar o ganho do
intermediário. Nenhuma outra profissão informa seus
ganhos.
9) A
exposição de comissionamento torna a concorrência
predatória e diminui a remuneração. 10) Não vejo
necessidade já que o cliente pode questionar o corretor.

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou 11) Giovana Pinheiro
12) Wilson Figueiredo
13) André Luis Razera
14) TRELLO Soluções em Seguros/
Daniel Souza

11) Excluir essa obrigação
12) Não.
13) Exclusão do parágrafo
14) Solicitamos a não informação da remuneração na
apólice.

11) Na minha opinião só trará pontos negativos ao
Acatada.
corretor de seguros e ao cliente, pois a curto e médio
prazo seremos obrigados a enxugar nossos
investimentos é isso inclui qualificação profissional
atualizações e equipe preparada.
12) exposição indevida do profissional.
13)A remuneração dos intermediários ser exposta não é
correto. Nem a própria seguradora informa quanto
ganha em cada apólice. Essa alteração apenas traria
dificuladade na relação corretor/ segurados.
14) Nosso mercado vai ser diretamente prejudicado,
visto que vai ser nfeito leilão de acordo com o
consumidor que atualmente já é feito e agora vai ser
muito pior, peço que por gentileza não faça isso com o
nosso mercado.

Inicialmente cabe esclarecer, que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar
aberta,
o
Inicialmente
cabe esclarecer,
que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou ALLEGRO Corretora de Seguros em
Geral Ltda

Não devemos apresentar esta remuneração

Nada impede o cliente de cotar em outra
seguradora/corretor e ele entao escolher qual melhor
custo x beneficio para sua necessidade. Quando
abastecemos nossos veiculos, podemos escolher o
posto que melhor nos atenda e eu não questiono sua
margem de lucro. Portanto: momento algum
compramos algo ou pagamos por uma prestação de
serviço, perguntando qual custo e qual foi o
lucro/comissão.

Acatada

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou ENRIS Corretora de Seguros LTDA

SUPRIMIR ESTE ITEM

A comissão é objeto de pactuação prévia, em tempo de Acatada.
cotação e proposta, não há porque incluir a informação
na apólice que circulará publicamente entre entes do
mercado. Tal conduta favorece a competição predatória
e a atuação de profissionais de baixa qualificação técnica
a fazerem a gestão de riscos para os quais não estão
adequadamente preparados.

Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela intermediação
do contrato,
Inicialmente
cabe esclarecer,
que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou 1) DIREÇÃO CERTA Corr. e Adm. de
seguros LTDA/ Sinval Odorico Neto
2) Bruno Sousa Costa
3) CORRECTA Corret. de Seguros /
Rodrigo Sousa
4) ALTERNATIVA Corretora de Seguros
Ltda

Não divulgação da remuneração dos intermediários
(corretor de seguros).

O intermediário (corretor de seguros) não tem
obrigação alguma de expor sua remuneração ao
segurado, haja vista que sua remuneração é efetuada/
paga pelo(a) segurador(a).

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou Waldmir Casagrande Jr.

Excluir o item XVI, c) do Art. 15.

a) Qual a razão do segurado saber o quanto ganhamos Acatada.
de comissão? O que ele vai lucrar com isto? Segurados
normalmente não sabem diferenciar "receita bruta" de "
lucro ".A determinação seria comparável à
obrigatoriedade de os supermercados terem que
informar o custo da mercadoria vendida, inserida no
próprio corpo da embalagem do produto!
b) A prestação de serviço ao segurado não termina
com a efetivação da proposta: vigora pelo prazo de
vigência da apólice. As despesas inerentes à
comercialização de seguros dependem do porte da
Corretora, localização, quantidade de
colaboradores,competência técnica,etc. Evidentemente
essas despesas são variáveis. A inserção do % de
comissionamento na apólice somente serviria para o
segurado pressionar o Corretor a efetuar a contratar o
seguro sempre pelo percentual mínimo de
comissionamento . A maioria dos Corretores não teria
receita suficiente para custear as despesas de
comercialização e esse tipo de produto deixaria de ser
oferecido ao público interessado.Os interessados na
contratação desse tipo de seguro seriam incentivados a
observar apenas o "preço" final e não a relação "custo x
benefício " do negócio. Afinal "seguro" não é "só preço "
!
c)

Na prática, a inserção do percentual de

Acatada

Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela intermediação
do contrato,
Inicialmente
cabe esclarecer,
que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou VITTI Corretora de Seguros/ Fernando
Vitti

Excluir o item XVI, c) do Art. 15.

"a) Não há finalidade justificável ao se informar o ganho Acatada.
do corretor, ainda mais porque os segurados não sabem
diferenciar a receita bruta da líquida, não conhece nosso
custo operacional (que inclui os impostos). Além disso,
todos os outros produtos e serviços deveriam passar
pelo mesmo processo. Imagine ir a uma padaria e
descobrir que o pão que custa 1,00 tem 0,80 de lucro... e
assim por diante.
b) Corretores com serviços, especializações e
estruturas diferentes, possuem custos operacionais
diferentes. Seguro não é baseado apenas no preço, mas
em todo o conjunto de responsabilidades assumidas
pelo corretor responsável. Essa medida apenas visaria o
custo, sem considerar o serviço.
c) Informar a comissão pressiona o mercado a
trabalhar “tabelado”. Outros governos utilizaram essa
técnica com NENHUM sucesso.

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou ALBERTON Corretora de Seguros/
Mucio Alberton

e/ou VIPE Corretora de Seguros

d) A quem interessaria a inserção do percentual de
comissionamento nas apólices ? Em princípio, seriam
beneficiados apenas os detentores do ""poder
econômico "" para "" pressionar "" ( venda casada ? ) o
cliente a contratar seguros sem a intermediação direta
dos corretores, onde a ""despesa de comercialização é
insignificante porque os serviços são executados por
remunerados
pelas tarefas
c) remuneração dos estipulantes, subestipulantes e/ou funcionários
sou a favor denão
informar
a remuneração
desteadicionais
que fique Não acatada
intermediários, quando houver; sendo observado o definido um valor minimo de comercialização para os
valor minimo definido para cada produto.
produtos do ramo segurador, vejamos o exemplo dos
corretores de imóveis comissão de 6%, advogados
honorários de 10%, independente do valor do imovel ou
valor da causa. sendo assim sugiro que realizamos uma
consulta publica para definir os valores minimos de
comissão para cada produto do ramo segurador.

Estas mudanças só prejudicam a atuação do corretor
que é tão importante para o mercado segurador

Não concordo com exposição da comissão/ percentual Acatada
em apólice.
Visto que
nesta informação não irá conter o valor real recebido,
não mostrará dedução de imposto e dedução de valores
como funcionário, instalação, aluguel, despesas gerais
de uma corretora de seguros.
Solicito em nome do corretor que tanto luta neste
mercado o cancelamento desta medida, que somente
prejudica o corretor e o mercado segurador.

Inicialmente cabe esclarecer, que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência
aberta,
Não existe acomplementar
menor possibilidade
deoa
Autarquia engessar o mercado
estabelecendo "valores mínimos" de
comissão de intermediação por ramo.
Entendemos entretanto, que o assunto
"remuneração de intermediários" já foi
devidamente tratado em norma
específica. A alínea foi alterada.

Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela intermediação do contrato,

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou Giordanna Luiza Selingardi Pinheiro

Excluir essa obrigação

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou CARBOSEG Corretora de Seguros (CNPJ 11862432/0001-28)
Cláusula deve ser retirada ou trocada para:
remuneração exposta caso o corretor assim o deseje.

Na minha opinião só trará pontos negativos ao corretor Acatada.
de seguros e ao cliente, pois a curto e médio prazo
seremos obrigados a enxugar nossos investimentos é
isso inclui qualificação profissional atualizações e equipe
preparada.

Não há motivos para que seja exposto o valor da
Acatada.
remuneração/comissão do corretor. A loja de roupa não
expõe a margem de ganho. Nem mesmo o mercado ou a
loja de eletros. O prestador de serviço, seja mecânico,
guincho, construtora também não. Hoje para manter
uma corretora de seguros o custo é alto. A maioria das
pequenas e médias corretoras são familiares, e com
essa medida serão cada vezmais espremidas e obrigadas
a trabalhar com comissão mínima. Só quem vai
sobreviver são as grandes corretoras que pelo volume
terão condição de permanecer no mercado.
Desse jeito, vão favorecer os grandes e literalmente
fazer com que milhares de corretores e famílias fiquem
sem condições de manter uma corretora de portas
abertas.

Inicialmente cabe esclarecer, que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar
aberta,
o
Inicialmente
cabe esclarecer,
que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou RDT Corretora de Seguros Ltda/
Reinaldo Danilevicius Tenorio

Remuneração do Corretor só ser apresentada mediante Quem paga a remuneração do Corretor é a Seguradora, Parcialmente acatada
consulta prévia do PROPONENTE/SEGURADO
portanto não vejo motivos de expor meu ganho ao
cliente, se não é ele que está remunerado. Cabe a cada
Seguradora definir o percentual minimo e maximo de
comissão que o Corretor pode exercer. A propria livre
concorrencia entre Seguradoras e Corretores já faz por
si só, manter comissões baixas nos seguros a serem
comercializados. Expor ao cliente quanto se ganha, só
servirá muitas vezes para o cliente desistir de contratar
um seguro, não entendendo que o ganho do corretor é
atrelado a uma serie de fatores (impostos, pagamento
de funcionários, agua, luz, telefone fixo, telefone celular,
redes sociais para divulgação da cultura do seguro,
aluguel, combustivel, etc.
Os bons corretores, não apenas vendem, como
difundem a cultura do seguro, os termos técnicos são
explicados, orientações de contratação correta, etc

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou Norberto Ragonha Junior

EXCLUSÃO DA CLAUSULA / OBRIGATORIEDADE

Está cláusula somente aumentará o “leilão” por preço, Acatada.
beneficiando o corretor que só se preocupa em adquirir
um novo cliente a qualquer custo, com práticas erradas,
desleais sem se preocupar com o consumidor,
prejudicando o corretor/consultor de seguros.
Isso futuramente irá trazer grandes transtornos ao
mercado segurador e nacional, pois os bons corretores
deixarão de exercer a atividade por não trazer mais
lucratividade e os clientes ficarão desamparados por
apólices errôneas sem coberturas securitárias
desejadas, fazendo com que o próprio governo (que não
soube analisar corretamente esta questão da
remuneração) de alguma forma tenha que amparar
esses clientes/prejuízos.

Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela intermediação
do contrato,
Inicialmente
cabe esclarecer,
que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou 1) Kezia Castro Silva
2) Gabriela Pinheiro de Lacerda
3) Rafael Tadeu de Camargo
4) Marilia Gabriela Barbosa Ribeiro
5) RIO CLARO Corretora de Seguros/
Fábio A. Montebelo
6) Felipe Lara

Tornar obrigatória a informação da comissão nas
apólices e propostas causará um grande desgaste com
os clientes, incapacidade de investimentos,
treinamento e equipe qualificada.

Tal medida só fará o mercado ser nivelado por baixo,
Acatada
pois com a concorrência desleal que se iniciará,
corretores com menor preparo tomará conta do
mercado e os corretores com mais conhecimento ficará
fadado a vender seguro "barato" e impossibilitado de se
atualizar, investir em equipes competentes e preparada,
conhecimento e o próprio atendimento será afetado;
causando um enorme prejuízo ao mercado segurador
Brasileiro, sendo que a nossa profissão é de extrema
responsabilidade, necessitando atualização constante e
conhecimento vasto sobre os produtos e riscos que cada
atividade do segurado possa oferecer.

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou Gustavo de Lima Lemes

Não constar a remuneração visto que isso desistimula a
contratação de seguros e gera tumulto no mercado
segurador, outras empresas no Brasil não coloca qual
seu percentual de intermediação em nenhum
estabelicimento seja loja de varejo ou qualquer outro
seguimento, essa prática vai levar a diminuir a
contratação por meio do corretor dimuniuindo
consideravelmente o fomente de seguro no Brasil.

O cliente tem liberade para fazer cotações por divermos Acatada
meios além dos ofericimentos dos seguros por meio dos
bancos, deixando essa remuneração de forma oculta
como é atualmente gera mais cotações e conversões em
negócios manter isso oculta é um trunfo para aumento
significativo de produção de seguros nacionais visto que
o maior canal de disriubuição são as corretoras que
serão muito prejudicadas nos futuros negócios.

Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela
intermediação
Tendo
em vista que do
emcontrato,
regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela intermediação do contrato,

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou ELF Corretora de Seg. Soc. Unipessoal
LTDA/ Edvaldo lopes Ferraz

Não se trata de uma condição salutar. Não vai provocar
um aumento na contratação de seguros. Se esta
condição prosseguir somente abrirá margem à conflitos
entre os pares, corretores de seguros, entre corretores
e seguradoras e, principalmente, entre corretores de
seguros e os segurados. Nda mais que isso. Não existe
profissão que fique evidenciado o quanto o profissional
ganha de remuneração. Não há motivo para isso existir
no mercado segurador.

O seguro no Brasil já tem décadas de vida e a nunca
Acatada
houve necessidade do cliente/segurado saber o quanto
recebe os corretores de seguros em remuneração. Para
que isso. Qualquer argumento como "transparência" ou
"aumento de seguros" cai por terra. Não haverão.
Somente criar-se-ão conflitos entre segurados e
corretores de seguros e uma evidente concorrência
predatória no mercado segurador.

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou CORSEG Seguros/ Zulmira dos Santos

Digo não à exposição de percentual de comissão nas
propostas e apólices de seguro.
Alteração de exposição de remuneração dos corretores
de seguros em geral.

Para fechar qualquer seguro, temos que dar desconto, e Acatada
assim mesmo o cliente acha caro, e pensam que
ganhamos sobre o valor do bem, e não sobre o prêmio
do seguro.
Porque outros
órgãos competentes não exigem que, outras classes
exponham quanto ganham todos os meses. Acabar com
a classe de corretores de seguro, vai favorecer
seguradoras, porque vão contratar seguros com pessoas
inaptas, e não terão cobertura. Querem acabar
realmente com a classe de corretores de seguro, uma
área totalmente complexa, e não é pra qualquer um!

Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela
intermediação
Tendo
em vista que do
emcontrato,
regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela intermediação do contrato,

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou ROSE BENDILATTI Corretora de Seguros Desnecessário, porque muuuuitos não sai divulgando
seu salário exorbitante pra todo mundo. E cada
segurado é um tipo de segurado, uns ótimos enquanto
outros só sinistro e muuuito trabalho. Não tem como
termos o mesmo percentual de remuneração em geral.

Me sinto humilhada em ter que mostrar e justificar aos
segurados o quanto recebo pelo meu trabalho, mesmo
porque ele raramente vai entender que também tenho
despesas a pagar.

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou JETRO Corretora de Seguros Ltda

Sabemos que quase todo profissional de venda ganha
Acatada
atraves de comissões, mas daí expor na apólice o quanto
ganhamos por negócio? Só vai diminuir nosso ganho e
aumentar ainda mais a concorrencia desleal. Cliente
hoje quer mais preço e menos serviço.

Não Concordo com exposição da comissão ganha pelo
corretor.

Acatada

Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela
intermediação
Tendo
em vista que do
emcontrato,
regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela intermediação do contrato,

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou Analiézi Erica Gonçalves Rosa

Exclusão da minuta XVI "C"

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver;

subestipulantes

e/ou 1) Augusto Mueller (SUSEP 20.1022580) a REMUNERAÇÃO é devida ao Corretor Habilitado que
2) Flavio Antonio Mueller (SUSEP
tiver assinado a proposta.
20.1022584)
3) Eduardo Henrique Jandrey (SUSEP
21.1111110)

Um absurdo e desrespeito com os corretores de seguros Acatada.
tal padronização. Uma vez que nenhum outro orgão ou
empresa privada informa o valor de suas comissões nos
contratos. Precisamos de mais respeito com nosso
trabalho que está cada vez mais dificil.

Quando não houver Corretor? Vamos ler a lei 4.594/64
antes de propor este absurdos

Não acatada

Inicialmente cabe esclarecer, que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência
complementar
o
A Medida Provisória
nº 905,aberta,
de 11 de
novembro de 2019 revogou a Lei nº
4.594, de 29 de dezembro de 1964.
Assim, podem haver outros
intermediários, além dos corretores de
seguros (ex.: representantes, agentes, ...),
conforme inclusive previsto na Resolução
CNSP nº 382/2020.

XVII - prazo e forma de pagamento do prêmio e, se for o caso, sua
periodicidade e incidência de juros de fracionamento;
XVIII - data da emissão do documento;
XIX - chancela ou assinatura do representante da sociedade
seguradora;
XX - canais de atendimento ao segurado ou beneficiário CNSeg- Confederação Nacional das
disponibilizados pela sociedade seguradora e/ou, quando houver, Seguradoras
pelos estipulantes, subestipulantes e/ou intermediários;

XX - canais de atendimento ao segurado ou beneficiário FUNDAÇÃO PROCON SP
disponibilizados pela sociedade seguradora e/ou, quando houver,
pelos estipulantes, subestipulantes e/ou intermediários;

XXI - canais de acesso à ouvidoria da sociedade seguradora; e

XX - canais de atendimento ao segurado ou beneficiário Considerando que os documentos aqui relacionados são Não acatada.
disponibilizados pela sociedade seguradora;
emitidos pelas seguradoras, portanto, deverão constar
apenas os canais de atendimento que são de sua
responsabilidade.

Sugestão
limita
a
transparência
necessária ao segurado, dificultando
acesso a informações fundamentais.
Inciso foi alterado.

Alteração da redação

A redação proposta traz melhoria objetiva XXI – Serviço de Atendimento ao
a redação original. Efetuamos um Consumidor – SAC da sociedade
pequeno ajuste na redação.
seguradora, bem como outros

XX – Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC,
bem como outros canais de atendimento ao segurado
ou beneficiário, disponibilizados pela sociedade
seguradora e/ou, quando houver, pelos estipulantes,
subestipulantes e/ou intermediários;

Em relação a este dispositivo, há que se considerar que Acatada
o Decreto Federal nº 6.523/2008, veio no sentido de
regulamentar a Lei Federal nº 8.078/90, Código de
Defesa do Consumidor – CDC, fixando normas gerais
sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC
por telefone, no âmbito dos fornecedores de serviços
regulados pelo Poder Público Federal, com vistas à
observância dos direitos básicos do consumidor. Assim
sendo, temos que as sociedades seguradoras são
fornecedores de serviços sujeitos a regulação pelo
Poder Público Federal, no caso, pela Superintendência
de Seguros Privados – SUSEP, motivo pelo qual estão
sujeitas às disposições do Decreto nº 6.523/2008. Desta
forma, sugerimos a alteração da redação deste inciso,
de maneira a destacar e reforçar a obrigatoriedade do
SAC como meio de atendimento aos segurados.

XXI – Serviço de Atendimento ao
Consumidor – SAC da sociedade
seguradora, bem como outros
canais de atendimento ao segurado
ou beneficiário, disponibilizados
pela sociedade seguradora e ainda,
quando estes fizerem parte do
contrato,
pelos
estipulantes,
subestipulantes e intermediários;

canais de atendimento ao segurado
ou beneficiário, disponibilizados
pela sociedade seguradora e ainda,
quando estes fizerem parte do
contrato,
pelos
estipulantes,
subestipulantes e intermediários;

XXII - link da plataforma digital oficial para registro de reclamações CNSeg- Confederação Nacional das
dos
consumidores
dos
mercados
supervisionados Seguradoras
(www.consumidor.gov.br).

XXII - link da plataforma digital oficial para registro de
reclamações dos consumidores dos mercados
supervisionados (www.consumidor.gov.br), salvo em
caso de produtos com comercialização exclusiva para
pessoa jurídica.

Em outubro de 2020, houve uma reunião entre a
Parcialmente acatada.
SENACON e a SUSEP (Sr, Gabriel Costa), comunicando
que as Seguradoras que atendam somente Pessoas
Jurídicas, não será necessário o registro no
Consumidor.gov.br, pois esse site foi desenvolvido para
proporcionar a interlocução direta entre consumidores e
empresas. Tal informação foi formalizada pela SENACON
ao Sr. Gabriel, em 29/10/20.

Tendo em vista a impossibilidade de uso
da plataforma Consumidor.gov por
clientes pessoas jurídicas, a redação foi
alterada para prever a indicação da
página da Susep que contenha
informações sobre apresentação de
reclamações e denúncias de forma geral.
Na referida página, a Susep pode fazer a
indicação de que os clientes pessoas
jurídicas
devem
formalizar
suas
reclamações
nas
ouvidorias
das
sociedades seguradoras, cujos dados
servirão de subsídios para ações de
supervisão e regulação pela Susep, bem
como que possuem à disposição os
órgãos e entidades integrantes do
Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor – SNDC, conforme previsto
no §3º do art. 4º da Circular Susep nº
613/2020.

XXIII - informação de que orientações
sobre reclamações e denúncias podem
ser obtidas no endereço eletrônico da
Susep (www.susep.gov.br).

XXII - link da plataforma digital oficial para registro de reclamações FUNDAÇÃO PROCON SP
dos
consumidores
dos
mercados
supervisionados
(www.consumidor.gov.br).

Alteração da redação

A SUSEP como órgão regulador do setor, deve
Parcialmente acatada.
disponibilizar canal para registro das reclamações dos
segurados, as quais devem ser utilizadas para nortear as
ações regulatórias e fiscalizatórias do órgão.
Desta forma, sugerimos que a plataforma
Consumidor.gov.br seja um canal adicional aos canais de
atendimento da SUSEP.
Além disso, o papel da plataforma “consumidor.gov.br”
é específico, é um canal alternativo de solução de
conflitos que tem caráter diverso de um canal do órgão
regulador.

Tendo em vista a impossibilidade de uso
da plataforma Consumidor.gov por
clientes pessoas jurídicas, a redação foi
alterada para prever a indicação da
página da Susep que contenha
informações sobre apresentação de
reclamações e denúncias de forma geral.
Na referida página, a Susep pode fazer a
indicação de que os clientes pessoas
jurídicas
devem
formalizar
suas
reclamações
nas
ouvidorias
das
sociedades seguradoras, cujos dados
servirão de subsídios para ações de
supervisão e regulação pela Susep, bem
como que possuem à disposição os
órgãos e entidades integrantes do
Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor – SNDC, conforme previsto
no §3º do art. 4º da Circular Susep nº
613/2020.

XXIII - informação de que orientações
sobre reclamações e denúncias podem
ser obtidas no do endereço eletrônico
da Susep (www.susep.gov.br).

XXII - link da plataforma digital para registro de
reclamações dos consumidores dos mercados
supervisionados (www.consumidor.gov.br), que deve
ser informado como canal adicional ao disponibilizado
pela SUSEP para o registro de reclamações.

Foi efetuado um pequeno ajuste quanto Parágrafo único. Para fins do
as remissões de artigos.
disposto no inciso XVII, nas apólices

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso XVI, nas apólices
coletivas, os valores de prêmios poderão ser substituídos pelas taxas
de seguro.

Art. 16. As apólices de averbação emitidas pelas sociedades CNSeg- Confederação Nacional das
seguradoras deverão conter, além dos elementos previstos no art. Seguradoras
15, os seguintes elementos:

Art. 16. As apólices de averbação ou abertas emitidas
Conforme definição desta minuta.
pelas sociedades seguradoras deverão conter, além dos
elementos previstos no art. 15, os seguintes elementos:

Não acatada.

Buscamos manter maior simplicidade
redacional. São sinonimos.
Desnecessário.

coletivas, os valores de prêmios
poderão ser substituídos pelas taxas
de seguro.

I - indicação das cláusulas contratuais que estipulam a metodologia
de cálculo do prêmio incidente sobre as averbações, discriminando:
a) o valor do prêmio inicial ou do prêmio depósito, quando
acordados pelas partes; e
b) valor dos tributos incidentes sobre o prêmio, quando for o caso. CNSeg- Confederação Nacional das
Seguradoras

II - período de acumulação dos prêmios correspondentes às
averbações, e prazos de pagamento, quando não houver prêmio
depósito.
Art. 17. Os endossos emitidos pelas sociedades seguradoras deverão CNSeg- Confederação Nacional das
conter, além das alterações que foram efetuadas, no mínimo, os Seguradoras
seguintes elementos:
I - número de controle do endosso;
II - indicação do número do documento contratual ao qual o endosso
está vinculado;
III - data da emissão do documento;
IV - o período de vigência do endosso;

b) valor dos tributos diretos incidentes sobre o prêmio, Inclusão da palavra direto para caracterizar apenas os
Parcialmente acatada.
quando for o caso.
tributos que incidem diretamente sobre o prêmio, como
é o caso do IOF. Tributos indiretos como PIS e COFINS,
embora exista legislação vigente sobre o tema que
abarca a inclusão dos percentuais nos documentos
contratuais não deverão ser considerados como
requisitos mínimos da Susep.

Não obstante o disposto em outras
b) valor dos tributos diretamente
legislações, a autarquia tem interesse em incidentes sobre o prêmio, quando for
que seja informado, com destaque, os
o caso; e
tributos diretamente incidentes sobre o
prêmio.
Assim, preferimos alterar a redação
anterior.

Art. 17. Os endossos e endossos de faturamento
Inclusão de termo para elencar ou diferenciar outro
emitidos pelas sociedades seguradoras deverão conter, documento contratual emitido.
além das alterações que foram efetuadas, no mínimo,
os seguintes elementos:

Buscamos manter maior simplicidade
redacional. Desnecessário. O termo se
refere a qualquer tipo de endosso.

Não acatada.

V - nome completo da sociedade seguradora, seu CNPJ e o código de
registro junto à Susep;
VI - nomes dos intermediários, se houver, informando o número de CNSeg- Confederação Nacional das
registro na Susep ou, em sua ausência, o número do CPF ou CNPJ;
Seguradoras

VI - nome ou razão social do corretor de seguros, se
houver, informando o número de registro na Susep;

Manutenção da regra atual, sendo que para os demais Não acatada
intermediários bastaria a divulgação, como por exemplo,
o representante de seguros, que faz tal divulgação por
meio de painel visível mantido no local de prestação de
serviços, nos termos do artigo 10 §2° inciso IV da
Resolução CNSP 297/2013.

Sugestão traz pouca transparência para o
segurado e não permite a perfeita
identificação do intermediário.

VI - nomes dos intermediários, se houver, informando o número de VELOCE Corretora de Seguros
registro na Susep ou, em sua ausência, o número do CPF ou CNPJ;
(Susep 202021561)

Nome dos intermediários informando o número de
registro na Susep.

Um intermediário tem que ter registro na susep! Se não Não acatada
tiver, não pode intermediar seguros.

Há outros intermediários, além dos
corretores (ex.: representantes, agentes,
...), que não possuem o registro na Susep.

VI - nomes dos intermediários, se houver, informando o número de 1) Augusto Mueller (SUSEP 20.1022580) nome do Corretor de Seguros, Registro SUSEP PF, ou
registro na Susep ou, em sua ausência, o número do CPF ou CNPJ;
2) Flavio Antonio Mueller (SUSEP
nome da Corretora de Seguros, Registro SUSEP PJ.
20.1022584)
3) Eduardo Henrique Jandrey (SUSEP
21.1111110)

Seguro desde 1964 é atráves de pessoa devidademente Não acatada
habilitada pela SUSEP, vide Lei 4.594/64.

A Medida Provisória nº 905, de 11 de
novembro de 2019 revogou a Lei nº
4.594, de 29 de dezembro de 1964.
Assim, podem haver outros
intermediários, além dos corretores de
seguros (ex.: representantes, agentes, ...),
conforme inclusive previsto na Resolução
CNSP nº 382/2020.

VII - nome ou razão social do segurado, seu endereço completo, CNSeg- Confederação Nacional das
quando couber, e respectivo CPF, se pessoa natural, ou CNPJ, se Seguradoras
pessoa jurídica, exceto para apólices coletivas;

VII - nome ou razão social do tomador, segurado ou
beneficiário, seu endereço completo, quando couber, e
respectivo CPF, se pessoa natural, ou CNPJ, se pessoa
jurídica, exceto para apólices coletivas;

Há produtos de seguro, por exemplo: Garantia, com a
Acatada
contratação pelo Tomador e o beneficiário é o Segurado.
Importante referenciar e acompanhar as demais normas
com essa referência.

A redação proposta traz melhoria objetiva
a redação original, além de considerar
ramos em que o tomador e não o
segurado é o contratante do seguro.
Entendemos ainda que tal alteração
demanda a alteração simultânea do art.
20, conforme abaixo transcrito:
“Art. 20. Para fins do disposto no inciso X
do art. 17 e no inciso VII do art. 19, caso
o segurado ou o tomador seja
estrangeiro, poderá ser utilizado o
número do passaporte, com a
identificação do país de expedição ou
outro documento de identificação
expedido no Brasil, para pessoa natural,
ou o número de identificação constante
no cadastro oficial em vigor para
pessoas jurídicas não residentes,
excetuadas as universalidades de direitos
que, por disposição legal, sejam
dispensadas de registro.”

VIII - no caso de contratação coletiva, o nome ou a razão social do CNSeg- Confederação Nacional das
estipulante e, quando for o caso, do subestipulante, seu endereço Seguradoras
completo e respectivo CPF, se pessoa natural, ou CNPJ, se pessoa
jurídica;

VIII - no caso de contratação coletiva, o nome ou a
Vide comentário do artigo 15, IV.
razão social do estipulante e, quando for o caso, do
subestipulante, seu e respectivo CPF, se pessoa natural,
ou CNPJ, se pessoa jurídica;

IX - chancela ou assinatura do representante da sociedade
seguradora;
X - valor total do prêmio de seguro a pagar ou a restituir, quando
couber, discriminando:
a) valor do prêmio adicional ou a restituir por cobertura contratada,
quando for o caso;
b) valor dos tributos incidentes sobre o prêmio adicional, quando for CNSeg- Confederação Nacional das
o caso, e
Seguradoras

Não acatada

b) valor dos tributos diretos incidentes sobre o prêmio, Inclusão da palavra direto para caracterizar apenas os
Parcialmente acatada.
quando for o caso; e
tributos que incidem diretamente sobre o prêmio, como
é o caso do IOF. Tributos indiretos como PIS e COFINS,
embora exista legislação vigente sobre o tema que
abarca a inclusão dos percentuais nos documentos
contratuais não deverão ser considerados como
requisitos mínimos da Susep.

VII - nome ou razão social do segurado
e/ou tomador, seu endereço completo,
quando couber, e respectivo CPF, se
pessoa natural, ou CNPJ, se pessoa
jurídica, exceto para apólices coletivas;

Sugestão
limita
a
transparência
necessária ao segurado, dificultando o
acesso a informações sobre a localização
do estipulante e, quando for o caso, do
subestipulante.

Não obstante o disposto em outras
b) valor dos tributos diretamente
legislações, a autarquia tem interesse em incidentes sobre o prêmio, quando for
que seja informado, com destaque, os
o caso; e
tributos diretamente incidentes sobre o
prêmio.
Assim, preferimos alterar a redação
anterior.

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver.

subestipulantes

e/ou CNSeg- Confederação Nacional das
Seguradoras

c) remuneração dos estipulantes e/ou subestipulantes
quando houver;

Sugerimos a exclusão do campo de remuneração do
Parcialmente acatada.
intermediário, dado que a Resol. Nº 382/20 de
Relacionamento com o Cliente traz a obrigatoriedade de
comunicação da remuneração previamente à
contratação e, ainda, por parte do próprio
intermediário. Dessa forma, a exclusão dessa obrigação
vai em linha com a norma já vigente e praticada pelo
mercado.

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver.

subestipulantes

e/ou FENACOR

Excluir e/ou adotar a seguinte redação: c) remuneração Transcreve-se, abaixo, na íntegra, o teor do contido no Acatada
dos estipulantes e/ou substipulantes, quando houver; Ofício PRESI-020/2021, de 14/07/2021, dirigido à Sra.
Superintendente, com adendo encaminhado através do
Ofício PRESI-021/2021, de 15/07/2021, que,
considerando a quantidade de argumentos, solicita-se
que sejam considerados neste item da justificativa ou
comentário, justificando a exclusão/alteração da alínea
correspondente.
Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021.
PRESI-020/2021
Ilmª Sra.
Solange Paiva Vieira
MD. Superintendente da
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP
Av. Presidente Vargas, 730 – 13º andar – Centro
Nesta
Ref.: Consulta Pública SUSEP Nº 22/2021
Senhora Superintendente,
A par de nossos cumprimentos, servimo-nos da
presente para tratar do assunto acima referenciado,
manifestando, desde logo, a contrariedade desta
Federação, de seus Sindicatos filiados e da própria

Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela
intermediação
Tendo
em vista que do
emcontrato,
regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela intermediação do contrato,

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver.

subestipulantes

e/ou MAXSEGUR Corretora de Seguros/ Jose Sugerimos a exclusão desta obrigatoriedade de constar O publíco consumidor de seguros no Brasil ainda não
Acatada
Roberio Vasconcelos
a remuneração dos intermediarios.
tem a educação de entender os custos operacionais dos
corretores de seguros, com isto teremos a busca por
contratos sem a intermediação necessária do corretor
profissional que pode orientar o proponente com uma
personalização do contrato, teremos portanto muitos
produtos enlatados e de baixo custo predominando no
mercado e coom isto muitas reclamações de sinistros
não cobertos pela falta de orientação necessária na
contratação. O judiciário vai sobrecarregar de
reclamações e serão os principais atores que estarão
contra o produto, perdendo muito a credibilidade no
mercado. Mais de 80 % dos corretores de seguros são
profissionais que compoem pequenas empresas e
estaremos sendo excluidos do mercado ou adequar
duas empresas demitindo funcionarios e reduzindo
custo, portanto contribuindo para um atendimento
deficiente. Esperamos contar a ajuda deste conceituado
Orgão para nossa sobrevivencia. Somos muito gratos.

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver.

subestipulantes

e/ou Norberto Ragonha Junior

EXCLUSÃO DA CLAUSULA / OBRIGATORIEDADE

Está cláusula somente aumentará o “leilão” por preço, Acatada.
beneficiando o corretor que só se preocupa em adquirir
um novo cliente a qualquer custo, com práticas erradas,
desleais sem se preocupar com o consumidor,
prejudicando o corretor/consultor de seguros. Isso
futuramente irá trazer grandes transtornos ao mercado
segurador e nacional, pois os bons corretores deixarão
de exercer a atividade por não trazer mais lucratividade
e os clientes ficarão desamparados por apólices
errôneas sem coberturas securitárias desejadas,
fazendo com que o próprio governo (que não soube
analisar corretamente esta questão da remuneração) de
alguma forma tenha que amparar esses
clientes/prejuízos.

Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela
intermediação
do contrato,
Inicialmente
cabe esclarecer,
que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver.

subestipulantes

e/ou VITTI Corretora de Seguros/ Fernando
Vitti

Excluir o item XVI, c) do Art. 15.

"a) Não há finalidade justificável ao se informar o ganho Acatada.
do corretor, ainda mais porque os segurados não sabem
diferenciar a receita bruta da líquida, não conhece nosso
custo operacional (que inclui os impostos). Além disso,
todos os outros produtos e serviços deveriam passar
pelo mesmo processo. Imagine ir a uma padaria e
descobrir que o pão que custa 1,00 tem 0,80 de lucro... e
assim por diante.
b) Corretores com serviços, especializações e
estruturas diferentes, possuem custos operacionais
diferentes. Seguro não é baseado apenas no preço, mas
em todo o conjunto de responsabilidades assumidas
pelo corretor responsável. Essa medida apenas visaria o
custo, sem considerar o serviço.
c) Informar a comissão pressiona o mercado a
trabalhar “tabelado”. Outros governos utilizaram essa
técnica com NENHUM sucesso.

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver.

subestipulantes

e/ou Waldmir Casagrande Jr.

Excluir o item XVI, c) do Art. 15.

d) A quem interessaria a inserção do percentual de
comissionamento nas apólices ? Em princípio, seriam
beneficiados apenas os detentores do ""poder
econômico "" para "" pressionar "" ( venda casada ? ) o
cliente a contratar seguros sem a intermediação direta
dos corretores, onde a ""despesa de comercialização é
insignificante porque os serviços são executados por
funcionários
não remunerados
pelas otarefas
a) Qual a razão
do segurado saber
quantoadicionais
ganhamos Acatada.
de comissão? O que ele vai lucrar com isto? Segurados
normalmente não sabem diferenciar "receita bruta" de "
lucro ".A determinação seria comparável à
obrigatoriedade de os supermercados terem que
informar o custo da mercadoria vendida, inserida no
próprio corpo da embalagem do produto!
b) A prestação de serviço ao segurado não termina
com a efetivação da proposta: vigora pelo prazo de
vigência da apólice. As despesas inerentes à
comercialização de seguros dependem do porte da
Corretora, localização, quantidade de
colaboradores,competência técnica,etc. Evidentemente
essas despesas são variáveis. A inserção do % de
comissionamento na apólice somente serviria para o
segurado pressionar o Corretor a efetuar a contratar o
seguro sempre pelo percentual mínimo de
comissionamento . A maioria dos Corretores não teria
receita suficiente para custear as despesas de
comercialização e esse tipo de produto deixaria de ser
oferecido ao público interessado.Os interessados na
contratação desse tipo de seguro seriam incentivados a
observar apenas o "preço" final e não a relação "custo x
benefício " do negócio. Afinal "seguro" não é "só preço "
!
c)

Na prática, a inserção do percentual de

Inicialmente cabe esclarecer, que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência
aberta,
o
Inicialmentecomplementar
cabe esclarecer,
que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver.

subestipulantes

e/ou ENRIS Corretora de Seguros LTDA

SUPRIMIR ESTE ITEM

A comissão é objeto de pactuação prévia, em tempo de Acatada
cotação e proposta, não há porque incluir a informação
na apólice que circulará publicamente entre entes do
mercado. Tal conduta favorece a competição predatória
e a atuação de profissionais de baixa qualificação técnica
a fazerem a gestão de riscos para os quais não estão
adequadamente preparados.

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver.

subestipulantes

e/ou ALBERTON Corretora de Seguros/
Mucio Alberton

c) remuneração dos estipulantes, subestipulantes e/ou sou a favor de informar a remuneração deste que fique Não acatada
intermediários, quando houver; sendo observado o definido um valor minimo de comercialização para os
valor minimo definido para cada produto.
produtos do ramo segurador, vejamos o exemplo dos
corretores de imóveis comissão de 6%, advogados
honorários de 10%, independente do valor do imovel ou
valor da causa. sendo assim sugiro que realizamos uma
consulta publica para definir os valores minimos de
comissão para cada produto do ramo segurador.

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver.

subestipulantes

e/ou SANSEG Corretora de Seguros (CNPJ
35.062.114.0001-40)

Repúdia à divulgação da remuneração dos
intermediários (corretores de seguro)

Não há obrigação legal do intermediário, corretor de
Acatada
seguros, divulgar sua remuneração ao segurado,
PRIMEIRO, porque o pagamento da comissão é realizada
pela companhia seguradora, SEGUNDO, pela exposição
do mesmo junto ao mercado segurador.

Inicialmente cabe esclarecer, que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência
aberta,
Não existe acomplementar
menor possibilidade
deoa
Autarquia engessar o mercado
estabelecendo "valores mínimos" de
comissão de intermediação por ramo.
Entendemos entretanto, que o assunto
"remuneração de intermediários" já foi
devidamente tratado em norma
específica. A alínea foi alterada.

Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela intermediação do contrato,

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver.

subestipulantes

e/ou 1) Giordanna Luiza Selingardi Pinheiro
2) Giovana Pinheiro

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver.

subestipulantes

e/ou 1) Rafael Tadeu de Camargo
Felipe Lara

Excluir essa obrigação

2) Exclusão desse elemento da obrigatoriedade.

Na minha opinião só trará pontos negativos ao corretor Acatada.
de seguros e ao cliente, pois a curto e médio prazo
seremos obrigados a enxugar nossos investimentos é
isso inclui qualificação profissional atualizações e equipe
preparada.

Tal medida só fará o mercado ser livelado por baixo, pois Acatada.
com a concorrência desleal que se iniciará, corretores
com menor preparo e instrução tomará conta do
mercado e os corretores com maior conhecimento ficará
fadado a vender seguro "barato" e impossibilitado
financeiramente de se atualizar, investir em equipe
qualificada e preparada, conhecimento e o próprio
atendimento ao cliente será afetado; causando um
enorme prejuízo ao mercado segurador Brasileiro.
Nossa profissão é de extrema responsabilidade perante
aos clientes, seguradoras e à atividade econômica do
pais, necessitando atualização constante e
conhecimento vasto sobre os produtos e riscos que cada
atividade do segurado possa oferecer.

Inicialmente cabe esclarecer, que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar
aberta,
o
Inicialmente
cabe esclarecer,
que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver.

subestipulantes

e/ou 1) PIERINI Corretora de Seguros Ltda
2) Anna Camila Lima e Silva
3)
SEGURION Associados Corretora de
Seguros Ltda (CNPJ 04.948.230/000138)
4) Leidiane Fernandes

1) Não apresentar remuneração,manter da forma atual.
2) NÃO APRESENTAR A REMUNERAÇÃO
3)
Não seja obrigatória.
4)
Retirada de remuneração de intermediários.
5)
Excluir letra "c".

1) Não é de beneficio do corretor mostrar ao segurado a Acatada.
sua remuneração,pois,da ao segurado uma visão
extremamente superficial sobre seus ganhos,tendo em
vista que o corretor possui inumeras despesas,como
aluguel,impostos,transporte,funcionarios,entre
outros.Acabaria prejudicando o bom funcionamento da
corretora,pois,o cliente na maioria dos casos opta
sempre pelo menor custo e não a qualidade e bom
atendimento do corretor.
2)
IMPEDIRÁ A LIVRE CONCORRÊNCIA, ONDE OS MAIORES
TERÃO MAIOR PODER DE BARGANHA E OS QUE ESTÃO
INICIANDO FICARAM EM DESVANTAGEM.
3) Acredito que é um direito nosso em revelar nossos
dividendos.
4)
Prejudicial ao pequeno e médio corretor.

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver.

subestipulantes

e/ou 5) VELOCE Corretora de Seguros
(Susep 202021561)
6) VETORI Adm e Corretagem de
Seguros
7) Wilson Figueiredo
8) André Luis Razera

5) Excluir letra "c".
6) Sou contra a remuneração na apólice ou qualquer
documento.
7) Não
8) Exclusão do parágrafo

5) Não justifica de forma alguma informar o ganho do
Acatada.
intermediário. Nenhuma outra profissão informa seus
ganhos.
6) Não vejo necessidade já que o cliente pode
questionar o corretor.
7) exposição indevida do profissional.
8)
A remuneração dos intermediários ser exposta não é
correto. Nem a própria seguradora informa quanto
ganha em cada apólice. Essa alteração apenas traria
dificuladade na relação corretor/ segurados.

Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela
intermediação
do contrato,
Inicialmente
cabe esclarecer,
que, pela
justificativa apresentada, o proponente
solicita apenas a exclusão dos
intermediários, embora tenha
apresentado como sugestão a exclusão
integral da alínea.
Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver.

subestipulantes

e/ou ROSE BENDILATTI Corretora de Seguros Desnecessário, porque muuuuitos não sai divulgando
seu salário exorbitante pra todo mundo. E cada
segurado é um tipo de segurado, uns ótimos enquanto
outros só sinistro e muuuito trabalho. Não tem como
termos o mesmo percentual de remuneração em geral.

Me sinto humilhada em ter que mostrar e justificar aos
segurados o quanto recebo pelo meu trabalho, mesmo
porque ele raramente vai entender que também tenho
despesas a pagar.

Acatada

c) remuneração dos estipulantes,
intermediários, quando houver.

subestipulantes

e/ou 1) DIREÇÃO CERTA Corr. e Adm. de
seguros LTDA/ Sinval Odorico Neto
2) LOGIN Corretora de Seguros Eireli
/Renata Marinho Guimarães
3) HANIEL Corretora de seguros Ltda
ME / Celio Pavarine

Não divulgação da remuneração dos intermediários
(corretor de seguros).

O intermediário (corretor de seguros) não tem
obrigação alguma de expor sua remuneração ao
segurado, haja vista que sua remuneração é efetuada
pelo(a) seguradora.

Acatada

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso X, nas
apólices coletivas, os valores de prêmios poderão ser
substituídos pelas taxas de seguro.

Em consonância ao parágrafo único do Art. 15 desta
Acatada
minuta de circular e ao parágrafo único, do art. 15 desta
Circular e à Circular 491/14, art 2º, parágrafo 2º.

XI - prazo e forma de pagamento do prêmio adicional, se houver, e,
se for o caso, sua periodicidade e incidência de juros de
fracionamento.
INCLUIR
CNSeg- Confederação Nacional das
Seguradoras

Tendo em vista que em regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela
intermediação
Tendo
em vista que do
emcontrato,
regulamentação
específica o assunto "remuneração de
intermediários" já foi devidamente
tratado, estabelecendo-se, inclusive, os
meios pelos quais tais informações
devem ser disponibilizadas ao cliente,
entendo não caber a inclusão da
informação sobre remuneração de
intermediarios na Minuta de Circular ora
proposta.
Em tempo, a Resolução CNSP nº 382, de
04 de março de 2020 dispõe sobre
princípios a serem observados nas
práticas de conduta adotadas, no que se
refere ao relacionamento com o cliente, e
sobre o uso do cliente oculto na atividade
de supervisão da Susep.
Esta Resolução, em seu art. 4º, parágrafo
1º estabelece:
"§ 1º
Antes da aquisição de produto de
seguro, de capitalização ou de
previdência complementar aberta, o
intermediário deve disponibilizar
formalmente ao cliente, no mínimo,
informações sobre:
(...)
IV - o montante de sua remuneração
pela intermediação do contrato,

A redação proposta traz melhoria objetiva Parágrafo único. Para fins do disposto
a redação original.
no inciso X, nas apólices coletivas, os
valores de prêmios poderão ser
substituídos pelas taxas de seguro.

Art. 18. Para fins do disposto no inciso IX do art. 15 e no inciso VII do CNSeg- Confederação Nacional das
art. 17, caso o segurado seja estrangeiro, poderá ser utilizado o Seguradoras
número do passaporte, com a identificação do país de expedição,
para pessoa natural, ou o número de identificação constante no
cadastro oficial em vigor para pessoas jurídicas não residentes,
excetuadas as universalidades de direitos que, por disposição legal,
sejam dispensadas de registro.

Art. 18. Para fins do disposto no inciso IX do art. 15 e no
inciso VII do art. 17, caso o segurado seja estrangeiro,
poderá ser utilizado o número do passaporte, com a
identificação do país de expedição ou outro documento
de identificação expedido no Brasil, para pessoa
natural, ou o número de identificação constante no
cadastro oficial em vigor para pessoas jurídicas não
residentes, excetuadas as universalidades de direitos
que, por disposição legal, sejam dispensadas de
registro.

Em que pese o passaporte ser documento hábil à
Acatada.
identificação da pessoa natural estrangeira, legislação
específica e acordos internacionais firmados com a
autoridade fiscal do Brasil (RFB) impõem obrigações
acessórias às entidades/seguradoras determinando a
identificação dos contribuintes pelo Número de
Identificação Fiscal – NIF ou mesmo o número do seguro
social – SSN, no caso de nacionalidade americana.

A redação proposta traz melhoria objetiva
a redação original. Foi entretanto
efetuado um pequeno ajuste quanto as
remissões de artigos. Além disto, está em
consonância com a inclusão do
"tomador" no inciso X do art. 17 e Inciso
VII do art. 19, conforme proposto,

Art. 21. As disposições deste Capítulo não se aplicam
aos seguros obrigatórios que possuam modelos
próprios de documentos contratuais e condições
contratuais definidos em regulamentação específica.

Esta sugestão visa compreender não apenas os modelos Não acatada
próprios de documentos contratuais, como também os
modelos próprios de condições contratuais (seguro
carta verde, por exemplo, que possui condições
específicas), além de outras situações que poderão estar
previstas em regulamentação específica.

A minuta ora proposta não trata de
condições contratuais.

Entendemos ainda que tal alteração
demanda a alteração simultânea do art.
20, conforme abaixo transcrito:
“Art. 20. Para fins do disposto no inciso
X do art. 17 e no inciso VII do art. 19,
caso o segurado ou o tomador seja
estrangeiro, poderá ser utilizado o
número do passaporte, com a
identificação do país de expedição ou
outro documento de identificação
expedido no Brasil, para pessoa
natural, ou o número de identificação
constante no cadastro oficial em vigor
para pessoas jurídicas não residentes,
excetuadas as universalidades de
direitos que, por disposição legal,
sejam dispensadas de registro.”

Parágrafo único. Na hipótese de pessoas jurídicas que não possuam
registro no cadastro de que trata o caput, serão admitidas outras
formas de identificação acompanhadas das devidas referências ao
órgão registrador, inclusive o país em que está sediado.
Art. 19. Para fins do disposto neste Capítulo, caso a estruturação
técnica do plano de seguro preveja estabelecimento de limites
máximo de garantia ou capitais segurados compartilhados entre
coberturas, as informações sobre valores de prêmios, em caso de
precificação conjugada, de franquias, de limites máximos de garantia
ou de capitais segurados podem ser fornecidas de forma conjunta
nos documentos contratuais, observadas as regras sobre
contabilização das coberturas em ramos e demais regulamentações
específicas.
Art. 20. Poderão ser estabelecidos em regulamentação específica
requisitos complementares para os documentos contratuais em
função de critérios específicos inerentes a determinados ramos de
seguro.
Art. 21. As disposições deste Capítulo não se aplicam aos seguros CNSeg- Confederação Nacional das
obrigatórios que possuam modelos próprios de documentos Seguradoras
contratuais definidos em regulamentação específica.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. É admitido o fornecimento de outros documentos e
materiais informativos simplificados, de forma complementar aos
documentos contratuais obrigatórios, a fim de destacar as
informações mais relevantes para o segurado.
Art. 23. Os dispositivos desta Circular aplicam-se facultativamente às
contratações de seguros de danos para cobertura de grandes riscos,
na forma definida em regulamentação específica.
Art. 24. A Circular Susep nº 535, de 28 de abril de 2018, passa a CNSeg- Confederação Nacional das
vigorar com a seguinte alteração:
Seguradoras
“Art. 23-A. Caso a estruturação técnica do plano de seguro preveja o
estabelecimento de limites máximos de garantia ou capitais segurados
compartilhados entre coberturas e haja precificação conjugada, a
contabilização de prêmios por cobertura deverá observar o critério técnico
de rateio entre os diversos ramos estabelecido na nota técnica atuarial do
plano de seguro de forma proporcional aos riscos cobertos.” (NR)

Art. 24. A Circular Susep nº 535, de 28 de abril de 2016, Correção do ano da norma.
passa a vigorar com a seguinte alteração:

Acatada

Correção efetivada.

Art. 24. A Circular Susep nº 535, de 28
de abril de 2016, passa a vigorar com a
seguinte alteração:

INCLUIR

CNSeg- Confederação Nacional das
Seguradoras

Art. 26. A Circular Susep nº 418, de 12 de janeiro de
2011, passa a vigorar com a seguinte alteração:

Necessário priorizar a revisão dos capítulos da Circular Não acatada
Susep 418 de 2011, tendo em vista conter operacional
diferente da proposta desta minuta para os produtos de
previdência. Segue sugestão:

A minuta ora proposta tem por objeto
seguros gerais, enquanto a Circular Susep
nº 418/2011 dispõe sobre planos de
previdência complementar aberta.

“Art. 43. A proposta de inscrição deverá prever, de
forma clara, objetiva e em destaque, o prazo máximo
para sua aceitação ou recusa, bem como as eventuais
hipóteses e demais regras relacionadas à suspensão do
referido prazo, devendo a sociedade seguradora se
manifestar expressamente sobre o resultado da análise.

Art. 43, caput e §§ 1º e 3º: Necessário se faz que a
SUSEP também ajustes as regras relativas à aceitação,
vigência e emissão e os elementos mínimos dos
documentos contratuais, no que se refere aos produtos
de morte e invalidez da carteira de previdência, sob
pena de gerar internamente nas seguradoras de pessoas
§ 1o Desde que ocorrida dentro do prazo de que trata o e EAPCs discrepâncias operacionais significativas.
caput, a emissão e o envio ou disponibilização do
certificado de participante caracteriza a aceitação da
Art. 43, § 2º e Art. 44, p.ú: Também necessário ajustar
proposta e substituem a manifestação expressa da
as regras à realidade dos planos coletivos de
sociedade seguradora.
previdência, nos quais as sociedades seguradoras não se
relacionam diretamente com os participantes das
§ 2o No caso de plano coletivo, a manifestação
entidades averbadoras ou instituidoras.
expressa da sociedade seguradora quanto à aceitação
ou recusa da proposta de inscrição poderá ser
direcionada apenas à pessoa jurídica averbadora ou
instituidora.

Art. 25. Ficam revogadas:

CNSeg- Confederação Nacional das
Seguradoras
I - a Circular SUSEP nº 251, de 15 de abril de 2004;
II - a Circular SUSEP nº 394, de 30 de outubro de 2009;
III - a Circular SUSEP nº 491, de 9 de julho de 2014;
IV - a Circular SUSEP nº 505, de 22 de dezembro de 2014;
V - a Circular SUSEP nº 513, de 5 de março de 2015;
VI - a Circular SUSEP nº 592, de 26 de agosto de 2019;
VII - a Carta Circular nº 7/2012/SUSEP/DIRAT/CGPRO, de 17 de
dezembro de 2012;
VIII - a Carta Circular SUSEP/DIRAT/CGPRO/nº 2, de 29 de setembro
de 2014; e
IX - a Carta Circular SUSEP/DIRAT/CGPRO/nº 3, de 21 de outubro de
2014.
Art. 26. Esta Circular entra em vigor em XX de XXXXX de 2021.
CNSeg- Confederação Nacional das
Seguradoras

§ 3o A ausência de manifestação no prazo de que trata
o caput, observadas as regras relacionadas a sua
suspensão, caracterizará a perda de validade da
proposta de inscrição, sujeitando a sociedade
seguradora às penalidades administrativas cabíveis.
Ajuste de numeração de artigo, em função da inclusão
do artigo acima.

Art. 28. Esta Circular entra em vigor em XX de XXXXX de Ajuste de numeração de artigo, em função da inclusão
2021.
do artigo acima.

Não acatada.

Inclusão do art. não foi efetuada.

Não acatada.

Inclusão do art. não foi efetuada.

