MINISTÉRIO DA FAZENDA
Superintendência de Seguros Privados

DELIBERAÇÃO SUSEP No 111, de 24 de novembro de 2005.
Altera a Deliberação SUSEP No 94, de 7 de julho
de 2004.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS
PRIVADOS – SUSEP, torna público que o Conselho Diretor desta Autarquia, em Sessão Ordinária
realizada em 28 de junho de 2005, no uso das atribuições que lhe confere o art. 10, inciso XI do
Regimento Interno de que trata a Deliberação SUSEP No 110, de 20 de setembro de 2005,

DELIBEROU:
Art. 1o Incluir o parágrafo único no artigo 10 da Deliberação SUSEP No 94, de 7
de julho de 2004, o qual terá a seguinte redação:
“Parágrafo único: as consultas que se referem a dados cadastrais ou
situação de registros de corretores, recepcionadas pelas unidades regionais, deverão ser respondidas
diretamente ao consulente, na forma dos modelos de ofícios anexos a presente Deliberação”.
Art. 2o Alterar o disposto no artigo 10 da Deliberação SUSEP No 94, de 7 de julho
de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. As consultas relativas à constituição de empresa, capital
mínimo, margem de solvência, ativos garantidores de provisões técnicas, informação sobre
operações de resseguro, atividades de corretores e empresas fiscalizadas serão encaminhadas ao
Departamento de Controle Econômico – DECON desta Autarquia”.
Art. 3o Alterar o disposto no artigo 11 da Deliberação SUSEP No 94, de 7 de julho
de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11. As consultas relativas a planos, tarifas, condições gerais,
particulares e especiais, seguros obrigatórios, seguros em moeda estrangeira, contratação de seguro
no exterior, e provisões técnicas e limites técnicos, serão encaminhadas ao Departamento Técnico
Atuarial – DETEC desta Autarquia”.
Art. 4o Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

RENÊ GARCIA JR.
Superintendente
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Ministério da Fazenda
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
Ofício SUSEP/(sigla do setor) No

/(ano).
(local), (dia) de (mês) de ano).

Assunto: <Especificar o assunto da comunicação>
Processo SUSEP no nnn <Opcional>

Senhor(a) <Juiz de Direito/Desembargador/Procurador/Promotor...>,

Reportamo-nos ao Ofício no ..., de (dia) de (mês) de (ano), e informamos que nos
arquivos de corretores de seguros desta Autarquia não localizamos registro de sociedade corretora
em nome de <Razão Social da Empresa> inscrita no CNPJ sob o no ....
Informamos, ainda, que com relação ao Sr.(a) ............., localizamos registro, como
corretor(a) de seguros de todos os ramos de seguros(danos e/ou pessoas), capitalização e
previdência, sob o no ........, com situação “ativa”, ou situação de “não recadastrada”, com endereço
residencial à < Logradouro, Bairro, Cidade, Estado, CEP>.

Atenciosamente,

(assinatura)
(NOME, em letras maiúsculas e negrito).
<cargo>

A Sua Senhoria ou Excelência <conforme anexo II, da Instrução SUSEP No 38, de 24 de novembro
de 2005.> , o (a) Senhor (a)
(NOME, em letras maiúsculas e negrito)
<Cargo que ocupa> da <Razão Social da Empresa>
<Endereço Completo do Destinatário ou da Empresa>
CEP <nnnnn.nnn> – <Cidade – UF>
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Ministério da Fazenda
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
Ofício SUSEP/(sigla do setor) No

/(ano).

(local), (dia) de (mês) de (ano).

Assunto: <Especificar o assunto da comunicação>
Processo SUSEP no nnn <Opcional>

Senhor (a) <Juiz de Direito/Desembargador/Procurador/Promotor...>,

Reportamo-nos ao seu Ofício no ... de (dia) de (mês) de (ano), e informamos que
localizamos o registro SUSEP no ...., em nome de <Razão Social da Empresa>, inscrita no CNPJ
sob o no .................., com sede social à , < Logradouro, Bairro, Cidade, Estado, CEP>, com situação
cadastral “não recadastrada”, por não ter efetuado o recadastramento instituído pela Circular
SUSEP No 299, de 22 de julho de 2005.
Informamos, ainda, que a Sociedade Corretora supracitada tem como sócio(a)
corretor(a) de seguros responsável, Sr.(a), (nome), Registro SUSEP no ......., com endereço
residencial à < Logradouro, Bairro, Cidade, Estado, CEP>, com situação cadastral “não
recadastrada”, por não ter efetuado o recadastramento instituído pela Circular SUSEP No 299, de 22
de julho de 2005.

Atenciosamente,

(assinatura)
(NOME, em letras maiúsculas e negrito).
<cargo>

A Sua Senhoria ou Excelência <conforme anexo II, da Instrução SUSEP No 38, de 24 de novembro
de 2005> , o (a) Senhor (a)
(NOME, em letras maiúsculas e negrito)
<Cargo que ocupa> da <Razão Social da Empresa>
<Endereço Completo do Destinatário ou da Empresa>
CEP <nnnnn.nnn> – <Cidade – UF>

Fl. 4 da DELIBERAÇÃO SUSEP No 111, de 24 de novembro de 2005.

Ministério da Fazenda
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
Ofício SUSEP/(sigla do setor) No

/(ano).

(local), (dia) de (mês) de (ano).
Assunto: <Especificar o assunto da comunicação>
Processo SUSEP no nnn <Opcional>

Senhor (a) <Juiz de Direito/Desembargador/Procurador/Promotor...>,

Reportamo-nos ao seu Ofício no ... de (dia) de (mês) de (ano), e informamos que
localizamos o registro SUSEP no ...., em nome de <Razão Social da Empresa>, inscrita no CNPJ
sob o no ...............com sede social à , < Logradouro, Bairro, Cidade, Estado, CEP>, com situação
cadastral “ativa”.
Informamos, ainda, que a Sociedade Corretora tem como sócio(a) corretor(a) de
seguros responsável, Sr.(a), (nome), Registro SUSEP no ......., com endereço residencial à <
Logradouro, Bairro, Cidade, Estado, CEP>.

Atenciosamente,

(assinatura)
(NOME, em letras maiúsculas e negrito).
<cargo>

A Sua Senhoria ou Excelência <conforme anexo II, da Instrução SUSEP No 38, de 24 de novembro
de 2005>, o (a) Senhor (a)
(NOME, em letras maiúsculas e negrito)
<Cargo que ocupa> da <Razão Social da Empresa>
<Endereço Completo do Destinatário ou da Empresa>
CEP <nnnnn.nnn> – <Cidade – UF>

