MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS
RESOLUÇÃO CNSP Nº 8/97

A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP , no
uso da atribuição que lhe confere o § 10 do art. 33 do Decreto-lei nº 73, de 21 de
novembro de 1966, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 8.127, de 20 de dezembro
de 1990, combinado com o disposto no art. 26 do Regimento Interno aprovado pela
Resolução CNSP nº 14, de 3 de dezembro de 1991, torna público que o CONSELHO
NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP, em Sessão Ordinária realizada
nesta data, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos I e XV do art. 32
do Decreto-lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, e art. 38 do Decreto nº 61.867, de 7
de dezembro de 1967; tendo em vista o que dispõe o § único do art. 23 da Medida
Provisória nº 1.520-13, de 9 de outubro de 1997; e considerando que consta do Processo
CNSP nº 51, de 10 de outubro de 1997,
R E S O L V E U:
Art. 1º - Remeter ao Conselho Curador do Fundo de Compensação de
Variações Salariais (CCFCVS) os processos encaminhados para deliberação do CNSP
relativos a litígios envolvendo segurados, seguradoras e agentes financeiros, decorrentes
da aplicação das condições de cobertura, normas e rotinas do Seguro Habitacional do
Sistema Financeiro da Habitação, cujo equilíbrio da apólice esteja sob a garantia do
Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), conforme relação que constitui
o Anexo a esta Resolução.
Parágrafo único - Doravante, os processos a que se refere o presente
artigo deverão ser encaminhados diretamente ao CCFCVS.
Art. 2º - Extinguir o Comitê Consultivo de Recursos do Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (CRSH), Órgão integrante da
estrutura do CNSP criado pela Resolução CNSP nº 13, de 25 de outubro de 1995,
publicada no D.O.U. de 14 de novembro de 1995, com a conseqüente exoneração de
seus membros.
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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