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1.Visão Geral 

O envio para registro dos dados das apólices e endossos emitidos diretamente pelas 

sociedades seguradoras, conforme regulamentado pela Circular SUSEP n° 326 de 29.05.2006, 

deverá ser feito, a partir de 02.01.2007, no horário das 7:00-24:00 horas (horário de Brasília). 

Os dados deverão estar organizados em arquivos que obedeçam à especificação em anexo (v. 

anexo 1). O envio dos arquivos será efetuado para o Sitio da SUSEP através do protocolo 

HTTPS, no endereço www.susep.gov.br, e as companhias deverão utilizar os mesmos 

mecanismos de identificação e autenticação (par <usuário> e <senha>) já disponíveis 

atualmente utilizados para verificação de pendências. 

O processo de envio de dados ocorrerá da seguinte maneira:  

a) as companhias enviarão os arquivos diretamente, através da página disponibilizada pela 

SUSEP, utilizando sua senha de verificação de pendências; 

b) o programa Web (na página da SUSEP) gravará cada arquivo recebido no banco da 

Superintendência, na forma enviada pela companhia; 

c) em seguida, um programa interno – que roda constantemente no servidor (agente) – pegará 

esta informação, fará as criticas e gravará os erros em outra tabela (quando for o caso), ao 

mesmo tempo em que enviará e-mail com o protocolo para o diretor de relações da empresa. 

Este mesmo programa fará a alteração do status da carga. Os status possíveis serão: 

 enviado e aguardando recebimento – EAR 

 recebido e aguardando críticas – RAC 

 criticado com erros – CCE 

 criticado sem erros – CSE 

O registro dos dados pela Seguradora é um processo que compreende três etapas. Essas três 

etapas serão executadas integralmente no ambiente da SUSEP. Somente os arquivos sem erros 

críticos identificados em uma etapa são submetidos à etapa seguinte. Essas etapas são: 

a) Etapa 1: crítica absoluta do conteúdo do arquivo submetido para transmissão. Nesta etapa 

os valores informados são validados quanto aos seus tipos e, onde aplicável, pertinência aos 

domínios definidos e observância da estrutura prevista. 

b) Etapa 2: crítica relativa ao conteúdo do arquivo na etapa anterior. Nesta etapa os valores 

contidos no arquivo e validados na etapa anterior são confrontados com aqueles informados 

anteriormente pela seguradora e armazenados na base de dados da SUSEP. 

c) Etapa 3: efetivação do registro dos dados contidos no arquivo  validado na etapa anterior. 

A SUSEP manterá em seu sítio a lista das remessas efetuadas e os respectivos relatórios com o 

resultado dos processamentos efetuados. Caberá a cada Seguradora a consulta ao resultado 

http://www.susep.gov.br/


 

Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
 
do processamento da remessa enviada à SUSEP e, quando o caso, a adoção dos procedimentos 

de correção dos erros apontados. 

2. Etapa 1 – Crítica Absoluta dos Dados 

Serão realizadas as seguintes críticas do conteúdo do arquivo submetido pela Seguradora: 

a) verificação da identificação da Companhia, presente no registro de header (pela validação 

do código de registro na SUSEP da sociedade seguradora). 

b) verificação da presença do número de remessa no registro de header; 

c) verificação da correta formação da data de geração do arquivo 

d) verificação da correta indicação do tipo de arquivo (normal ou de recarga) 

e) verificação da existência de um ou mais registros de dados; 

f) verificação da correção do total de registros contidos no arquivo, informado no registro de 

“trailer” 

g) verificação da pertinência aos domínios definidos dos valores informados para código de 

ramo, tipo de movimento, tipo de pessoa do segurado, tipo de pessoa do tomador, indicador 

de tipo de vigência e código da moeda de emissão; 

h) verificação da correta formação dos números de CNPJ e CPF informados 

i) verificação da correta formação dos valores de data informados. 

j) verificação da correta sequência dos valores informados para a vigência – data de início e 

data de término (quando existente); 

k) verificação da presença ou ausência de valores informados para os diferentes itens de 

dados, de acordo com os valores de domínio fornecidos. 

Será fornecida lista dos erros identificados e as severidades respectivas – alerta ou bloqueio. A 

existência de um único erro do tipo bloqueio impedirá a passagem para a Etapa 2. 

3. Etapa 2 – Crítica Relativa dos Dados  

a) será verificada a presença do número de remessa na base da SUSEP, indicado que o arquivo 

normal, não poderá ser encontrada na base da SUSEP referência ao arquivo. Caso se trate de 

arquivo de recarga, a existência da remessa na base é obrigatória; 

b) no caso de arquivo normal, será verificada a presença dos documentos informados na base 

da SUSEP. A presença do documento resultará na indicação de erro de procedimento. 
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Será fornecida lista dos erros identificados. Os registros considerados errados não serão 

tratados na etapa 3. 

4.Etapa 3 – Efetivação do Registro 

Será efetuada a inclusão dos dados na base de dados da SUSEP, gerando um comprovante de 

entrega dos dados dos documentos emitidos. O detalhamento do conteúdo do protocolo será 

efetuado pela SUSEP. A proposta de conteúdo é a seguinte: 

a) identificação do protocolo (número gerenciado e fornecido pela SUSEP) e data e hora do  

protocolo 

b) dados de identificação da seguradora e do movimento: código identificador da seguradora 

junto à SUSEP, número de remessa contido no registro de header do arquivo e data da geração 

do arquivo contido no arquivo de header; 

c) extrato das emissões enviadas para registro. 

Para cada remessa recebida e processada pela SUSEP poderão ser gerados até dois arquivos 

para consulta pela Seguradora – um arquivo contendo os registros considerados corretos e, 

portanto, aceitos, e um arquivo contendo os registros com erro e, portanto recusados. 

5. Tratamento dos Arquivos de Recarga 

O conteúdo de um arquivo de recarga substituirá integralmente o conteúdo do arquivo normal 

anteriormente enviado. A identificação do arquivo de recarga, dada pelo número da remessa, 

deverá ser a mesma do arquivo cujo conteúdo se pretende substituir. 

O registro de todas as remessas – normais e de recarga – será mantido no sítio da SUSEP e 

disponível para consulta sob a forma de extrato. 
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Anexo 1 

Descrição do Arquivo com Dados das Emissões para Registro 

Registro de Header 

Seq Campo Inicio Fim Tamanho Tipo Descrição 

1 Tipo do Registro 1 1 1 Num Constante numérica “0” 

2 Código de registro na SUSEP 2 6 5 Num Preencher com o código de registro na SUSEP 
da sociedade seguradora 

3 Nome da Seguradora 7 56 50 Texto Informar o nome da seguradora (opcional). Não 
criticado pela SUSEP. 

4 Número da remessa 57 62 6 Num Preencher com o sequencial da remessa. 

5 Data da Remessa 63 70 8 Texto Preencher com a data de geração da remessa, 
no formato AAAAMMDD 

6 Indicador de recarga 71 71 1 Num Informe o código correspondente ao tipo de 
arquivo: 
1. para arquivo normal 
2. para arquivo de recarga (substituição do 
arquivo anterior)  

7 Filter 72 270 199 Texto Preencher com espaços (“brancos”) 
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Registro de Dados (detalhe) 

Seq Campo Inicio Fim Tamanho Tipo Descrição 

1 Tipo do Registro 1 1 1 Num Constante numérica “1” 

2 Código do Ramo 2  5 4 Texto Preencher com o Código de Ramo regulamentado pela 
SUSEP 

3 Tipo de Movimento  6 9 4 Num Informa com o código correspondente do movimento: 
1 – Emissão de Apólice 
2 – Endosso de cobrança adicional de prêmios 
3 – Endosso de restituição de prêmio 
4 – Cancelamento de Apólice com restituição de 
prêmio 
5 – Cancelamento de endosso com restituição de 
prêmio 
6 – Cancelamento de Apólice sem restituição de 
prêmio 
7 – Cancelamento de endosso sem restituição de 
prêmio 
8 – Endosso sem movimentação de prêmio 
9 – Reativação de Apólice 
10 – Reativação de Endosso   

4 Referência de Emissão 10 10 1 Num Informe o código correspondente a caracterização da 
emissão 
1, se emissão de endosso vinculado a apólice emitida 
até 31.12.2006 
2, se emississões com outras referências 

5 Número do Documento 11 40 10 Texto No caso de apólice, informar o seu número, no 
formato: 
SSSSSAAAAFFFFRRRRNNNNNNNEEEEEE 
Onde: 
SSSSS é o código de registro na SUSEP da sociedade 
seguradora 
AAAA é o ano da emissão da apólice 
FFFF é o identificador da sucursal da emissão da 
apólice  
RRRR é o código do ramo de operação na SUSEP 
NNNNNNN é o número sequencial por ramo de 
operação 
EEEEEE preenchido com espaços (“zeros ou “branco” 
No caso de endosso, informar o número da apólice a 
que está vinculado e seu número, no formato: 
SSSSSAAAAFFFFRRRRNNNNNNNEEEEEE 
Onde: 
SSSS é o código de registro na SUSEP da sociedade 
seguradora 
AAAA é o ano da emissão da apólice 
FFFF é o identificador da sucursal da emissão da 
apólice 
RRRR é o código do ramo de operação na SUSEP 
NNNNNNN é o número sequencial por ramo de 
operação 
EEEEEE é o número sequencial do endosso dentro da 
apólice a que está vinculado 
No caso de endosso relativo a apólice emitida até 
31.12.2006 de ser informado o seu número original, 
ainda que com lei de formação diversa da explicitada 
neste item. 

6 Tipo de pessoa do segurado 41 41 1 Num Informar o tipo de pessoa do segurado: 
1, se pessoa jurídica 
2, se pessoa física 
3, se órgão público 
4, se consórcio de empresas 
5, se pessoa jurídica sem domicilio no País 
6, se pessoa física sem domicilio no País 

7 CNPJ ou CPF do segurado 42 55 14 Num Preencher com o número de inscrição do segurado no 
CPF ou no CNPJ, para os casos de segurados com o tipo 
de pessoa igual a 1, 2 ou igual a 3. 
Nos demais casos, preencher com zeros.  

8 Tipo de pessoa do tomador 56 56 1 Num Informar o tipo de pessoa do tomador: 
1, se pessoa jurídica 
2, se pessoa física 
3, se órgão público 
4, se consórcio de empresas 
5, se pessoa jurídica sem domicilio no País 
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6, se pessoa física sem domicilio no País 

9 CNPJ ou CPF do tomador 57 70 14 Num Preencher com o número de inscrição do tomador no 
CPF ou no CNPJ, para os casos de tomadores com o 
tipo de pessoa igual a 1, 2 ou igual a 3. 
Nos demais casos, preencher com zeros. 
 

10 Razão social ou nome do 
segurado 

71 120 50 Texto Preencher com nome ou razão social do segurado 

11 Data de emissão do documento 121 128 8 Texto Informar a data de emissão do documento, no formato 
AAAAMMDD 

12 Indicador de tipo de vigência 129 129 1 Num Informe o código correspondente ao tipo de vigência 
do documento: 
1, para data de fim de vigência definida 
2, para data de fim de vigência não definida (como em 
casos de garantias aduaneiras/judiciais)  

13 Data de inicio de vigência do 
seguro 

130 137 8 Texto Informar a data de inicio da vigência constante da 
apólice ou do endosso, no formato AAAAMMDD 

14 Data de fim de vigência do 
seguro 

138 145 8 Texto Informar a data de fim da vigência constante da 
apólice ou do endosso, no formato AAAAMMDD 

15  Código da moeda de emissão 146 148 3 Num Informar o código da moeda, de acordo com a tabela 
de moedas disponível no sítio do Banco Central do 
Brasil (WWW.bcb.gov.br) 
Para emissões em Reais, informar código “790” 

16  Valor do prêmio emitido, na 
moeda 

149 162 14 Num  Informar o valor do prêmio emitido, na moeda de 
emissão, com duas casas decimais, sem pontos ou 
virgulas, no formato 9(12)V99. No caso de 
movimentações sem prêmio, preencher com zeros. 

17 Valor do prêmio emitido, em 
Reais 

163 176 14 Num Informar o valor do prêmio emitido, em Reais, com 
duas casas decimais, sem pontos ou virgulas, no 
formato 9(12)V99. No caso de movimentações sem 
prêmio, preencher com zeros. 

18 Valor adicional de 
 fracionamento, em Reais 

177 190 14 Num Informar o valor do adicional de fracionamento, em 
Reais, com duas casas decimais, sem pontos ou 
virgulas, no formato 9(12)V99. No caso de 
movimentações sem prêmio, preencher com zeros. 

19 Valor do custo de apólice, em 
Reais 

191 204 14 Num Informar o valor do custo de apólice, em Reais, com 
duas casas decimais, sem pontos ou virgulas, no 
formato 9(12)V99. No caso de movimentações sem 
prêmio, preencher com zeros. 

20 Valor do IOF, em Reais 205 218 14 Num Informar o valor do do IOF, em Reais, com duas casas 
decimais, sem pontos ou virgulas, no formato 
9(12)V99. No caso de movimentações sem prêmio, 
preencher com zeros. 

21 Número de registro do produto 219 238 20 Texto Informar o número de registro do produto na SUSEP. O 
número deve ser informado com os pontos, traços e 
barras presentes em sua formatação. 

22 Indicador de uso de campo de 
controle 

239 239 1 Texto Informe o código indicador de preenchimento do 
campo de controle 
1, para indicar que o campo de controle não está 
preenchido 
2, para indicar que o campo de controle está 
preenchido 

23 Campo de controle 240 259 20 Texto Preenchimento opcional. Quando preenchido, contém 
código utilizado pela Companhia na sua comunicação 
com o segurado e/ou tomador 

24 Filter 260 270 11 Texto Preencher com espaços (“brancos”) 

 

Registro de Trailer 

Seq Campo Inicio Fim Tamanho Tipo Descrição 

1 Tipo de Registro 1 1 1 Num Constante numérica “9” 

2 Número de registros 2 7 6 Num Preencher com a quantidade total de registros 
presentes no arquivo. Esse total inclui o registro de 
“header” e “trailer” 

6 Filter 8 270 263 Texto Preencher com espaços (“brancos”) 
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