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RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2005 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

  A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP, inscrita no 
CNPJ - MF sob o nº. 42.354.068/0001-19, Autarquia Especial vinculada ao Ministério da 
Fazenda, com sede na Rua Buenos Aires, nº. 256, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20061-000, 
telefone (21) 3806-9800, fac-símile (21) 2224-7830, endereço eletrônico gabin@susep.gov.br, e 
sítio na internet www.susep.gov.br, possui as seguintes unidades regionais: Gerência Regional de 
Fiscalização no Estado de São Paulo – GRFSP, localizada na Rua Formosa, nº. 367 – 26º andar – 
São Paulo/SP; Gerência Regional de Fiscalização no Estado do Rio Grande do Sul – GRFRS, 
localizada na Rua Coronel Genuíno, nº. 421 – 11º andar – Porto Alegre/RS e o Escritório de 
Representação do Gabinete no Distrito Federal – ERGDF, localizado no Setor Bancário Sul, 
Quadra 1 – Bl. K – 13º andar – Brasília/DF, e as seguintes unidades gestoras: 173039 (Sede); 
173038 (RS); 173035 (SP); e 173040 (Banco Mundial). 
 

De acordo com as atribuições previstas nos Decretos-Leis nºs 73, de 21 de 
novembro de 1966, e 261, de 28 de fevereiro de 1967, na Lei Complementar nº. 109, de 29 de 
maio de 2001, e demais atos normativos aplicáveis, a SUSEP tem por finalidade, na qualidade de 
executora da política traçada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, exercer as 
seguintes atribuições: 
 

 fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das 
sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização e das entidades de previdência 
complementar aberta; 

 
 atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetue por 

meio das operações de seguro, de capitalização e de previdência complementar aberta; 
 
 zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados 

supervisionados;  
 

 promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais 
a eles vinculados, com vistas à maior eficiência do Sistema Nacional de Seguros Privados e do 
Sistema Nacional de Capitalização; 

 
 promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, assegurando sua 

expansão e o funcionamento das sociedades e entidades que neles operem; 
 
 zelar pela liquidez e solvência das sociedades e entidades que integram os 

mercados supervisionados; 
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 disciplinar e acompanhar os investimentos das sociedades e entidades 

supervisionadas, em especial os efetuados em bens garantidores de provisões técnicas; 
 
 cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e exercer as atividades que 

por ele delegadas; e 
 
 prover os serviços de Secretaria ao CNSP. 

 
  A SUSEP integra, também, o Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP), em 
conjunto com o CNSP, o IRB - Brasil Resseguros S/A, as sociedades seguradoras, as sociedades 
de capitalização, as entidades de previdência complementar aberta e os corretores habilitados a 
atuar nestes segmentos. 
 
  As operações de seguro, capitalização e de previdência complementar aberta 
obedecem a diversos instrumentos legais, tendo a seguinte legislação básica: 
 

 SEGUROS - Decreto-Lei nº. 73, de 21.11.66, e Decreto nº. 60.459, de 
13.03.67; 

 
 CAPITALIZAÇÃO - Decreto-Lei nº. 73, de 21.11.66, e Decreto-Lei nº. 261, 

de 28.02.67; 
 
 PREVIDÊNCIA ABERTA COMPLEMENTAR - Lei Complementar nº. 109, 

de 29 de maio de 2001. 
 
  Com base nessa legislação, são editados os instrumentos normativos operacionais: 
Resoluções do CNSP e Circulares da SUSEP. 
 
  São atribuições do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP : 
 

 fixar as diretrizes e as normas relativas à política de seguros privados; 
 
 regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que 

exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados, bem como aplicar as 
penalidades cabíveis; 

 
 fixar as bases gerais dos contratos de seguro, de capitalização e de 

previdência complementar aberta; 
 
 estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro; 

 
 conhecer os recursos às decisões da SUSEP e do IRB - Brasil Re.; 

 
 estabelecer os critérios de constituição das sociedades seguradoras, das 

sociedades de capitalização e entidades de previdência complementar aberta, com fixação dos 
limites legais e técnicos das respectivas operações; e 

 
 disciplinar a corretagem dos mercados supervisionados e a profissão de 

corretor. 
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  A SUSEP é administrada por um Conselho Diretor, composto por um 
Superintendente e quatro Diretores.  Participam, também, das reuniões do Conselho Diretor, sem 
direito a voto, o Chefe de Gabinete, o Secretário-Geral e o Procurador-Chefe.  Compete ao 
Conselho Diretor fixar as políticas gerais da Autarquia, com vistas à ordenação das atividades 
dos mercados supervisionados, cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e aprovar 
instruções, circulares e pareceres de orientação em matérias de sua competência. 
 
  A presidência do Conselho Diretor cabe ao Superintendente que tem, ainda, como 
atribuição, promover os atos de gestão da Autarquia e sua representação junto ao Governo e aos 
mercados supervisionados. 
 
  A estrutura básica da SUSEP foi instituída pelo Decreto nº. 96.904, de 3 de 
outubro de 1988. O seu Regimento Interno está consolidado na Deliberação SUSEP nº. 112, de 8 
de dezembro de 2005. 
 
 

2. OS MERCADOS DE SEGURO, CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA  
COMPLEMENTAR ABERTA 

 
 Conforme dispõe o art. 2º do Decreto-Lei nº. 73, de 21 de novembro de 1966, a 
SUSEP é uma Autarquia essencialmente voltada para a defesa dos interesses dos segurados, dos 
participantes de planos de previdência complementar aberta e dos portadores de títulos de 
capitalização. Por essa razão, busca, sistematicamente, o aperfeiçoamento do atendimento ao 
público consumidor. 
 
 De fato, a ação da SUSEP é fundamental tanto na supervisão da solvência e dos 
controles das empresas fiscalizadas como diretamente na proteção do consumidor. Nesse último 
caso, a atuação da SUSEP ocorre especialmente em relação aos seguros de massa que, em geral, 
são acordados por meio de contratos de adesão, e suas cláusulas elaboradas pelas sociedades 
supervisionadas.  Significa dizer que são acatadas pelos consumidores que, muitas das vezes, não 
dispõem de conhecimento técnico para aferir o fiel cumprimento dos contratos. Nestas 
circunstâncias que as atividades da SUSEP, no campo de proteção do consumidor, podem ser 
consideradas como um direito de cidadania. 
 
 Quanto à importância estratégica dos segmentos supervisionados pela SUSEP, 
observa-se, que em 2005, a captação de recursos financeiros junto aos consumidores foi de, 
aproximadamente, R$ 56,9 bilhões, envolvendo atividades de significativo valor social, que 
proporcionam expressiva contribuição para a formação da poupança nacional e o conseqüente 
volume de investimentos, com reservas técnicas da ordem de R$ 105,6 bilhões. 
 
 Por outro lado, o universo dos produtos oferecidos por esses mercados e a 
multiplicidade de consumidores por eles abrangidos impõem a SUSEP um esforço concentrado e 
permanente, direcionado à melhoria na qualidade do atendimento ao público e ao aprimoramento 
dos serviços prestados, bem como à modernização da legislação, tornando-a mais simples e 
eficaz. 
 

Os mercados supervisionados pela SUSEP, em dezembro de 2005, contavam com 
117 sociedades seguradoras, 29 entidades de previdência complementar aberta, 20 sociedades de 
capitalização e 73.653 corretores ativos (53.050 pessoas físicas e 20.603 pessoas jurídicas). 
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O mercado de seguros, em 2005, registrou uma arrecadação de R$ 42,6 bilhões 
em prêmios totais de seguros, acumulando provisões técnicas no montante de R$ 46,8 bilhões. 
 

O setor de previdência complementar aberta auferiu uma receita de R$ 7,4 bilhões 
de contribuições de planos previdenciários, acumulando provisões técnicas no valor de R$ 48,2 
bilhões.  
 

Por sua vez, o setor de capitalização obteve uma receita de R$ 6,9 bilhões em 
prêmios e acumulou reservas técnicas no montante de R$ 10,6 bilhões.  
 

O mercado de previdência (planos tradicionais e PGBL – Plano Gerador de 
Benefício Livre – produto de acumulação) encerrou o ano com ligeiro decréscimo no 
faturamento em relação a 2004 (-1,5%).  

 
Observou-se, particularmente no segundo semestre, uma tendência clara de queda 

dos planos tradicionais e uma recuperação do PGBL, refletindo as tentativas do mercado de fazer 
os segurados migrarem de um produto para o outro. 

 
O PGBL, que sofreu juntamente com o VGBL (vida gerador de benefício livre – 

produto de acumulação) os impactos da nova legislação tributária no começo do ano, apresentou 
fortes resgates ao longo do exercício, que chegaram mesmo a se equiparar às contribuições em 
alguns meses do início do ano.  No segundo semestre, os resgates reduziram-se 
significativamente, mas ainda assim estes foram 59% superiores aos de 2004. Considerando os 
Planos Tradicionais e PGBL em conjunto, os resgates subiram 27%. 
 

O VGBL, depois de um primeiro semestre de queda nas receitas, recuperou-se e 
terminou o ano com um crescimento de 11% nos prêmios diretos.  A nova legislação tributária 
foi a causadora da retração das vendas no começo do ano, o que parece ter se revertido a partir 
do segundo semestre, chegando o produto a atingir recorde histórico de vendas em dezembro. 

 
 Os resgates, em VGBL, permaneceram relativamente estáveis, em R$ 400 
milhões / mês em 2005, mas, em relação a 2004, foram 71% mais elevados. 

 
O mercado de seguros, como um todo, cresceu 13,4% em 2005. Excluindo o 

VGBL, responsável por 28% dos prêmios e segundo ramo mais importante de seguros, o 
mercado avançou 14,3%. 

 
Entre os maiores grupos de ramos, os destaques de crescimento foram, por ordem: 

os Patrimoniais (+27%); DPVAT (+23%); e Acidentes Pessoais (+20%).   Entre os ramos de 
médio faturamento (entre R$ 100 milhões e R$ 1 bilhão por ano), destacaram-se aqueles ligados 
ao Crédito Interno à Pessoa Física, que em conjunto cresceram 81% no ano. 

 
Os custos operacionais caíram como um todo, com exceção das despesas de 

comercialização sobre Prêmios que cresceu 0,41%, fazendo o Índice Combinado (I.C.) cair 
1,27% e o Índice Combinado Ampliado (I.C.A), que leva em consideração o Resultado 
Financeiro, cair 1,98%. 

 
Essa queda de custos, juntamente com aumento do resultado financeiro e a 

melhoria dos resultados das empresas coligadas, fez a lucratividade patrimonial subir de 19% em 
2004 para 26,4% em 2005. Esse aumento da lucratividade favoreceu o aumento da capitalização 
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e capacidade de produção do mercado, cujo Prêmio Líquido conjunto cresceu 19,2% contra 
aumento de 10,3% dos Prêmios Retidos. 

 
Em capitalização, as vendas cresceram 6,8% em 2005, com as vendas 

concentradas em dezembro e os resgates sofreram ligeiro decréscimo (-1,7%), mas as reservas 
avançaram 15,5%. 

 
No que se refere à queda de custos, pode-se dizer que um dos elementos que 

influíram nesse resultado foi o esforço promovido pela SUSEP, ao longo dos anos de 2003, 2004 
e 2005 (conforme descrito adiante). Isso no sentido de editar normas exigindo estruturas de 
controle mais eficientes e indicando que a supervisão deixaria de ser baseada em regras para ter 
como referência efetivamente os riscos suportados pelas empresas fiscalizadas.  

 
 Os dados supracitados estão disponíveis no sítio da SUSEP na Internet, no 
seguinte endereço eletrônico: www.susep.gov.br. 
 
 

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 
 

O Planejamento Estratégico da SUSEP foi elaborado no segundo trimestre de 2004, de 
forma inovadora e com a participação dos servidores e dirigentes da Autarquia, contando com a 
orientação da Fundação Universidade de Brasília. 

 
O trabalho foi desenvolvido em quatro momentos distintos, a saber: 
 
 reuniões com o corpo gerencial e convidados, com o objetivo de fazer uma 

análise das ameaças e oportunidades;  
 

 reuniões com o corpo funcional, para análise dos problemas e desafios;  
 

 seminário com a alta administração, para a definição da estratégia em relação à 
missão,  objetivos e políticas globais; e 
 

 sistematização do documento estratégico, apresentado aos servidores, por 
consultoria da Secretaria de Empreendimentos, da UNB – Universidade de Brasília. 

 
No documento consolidado, foram apontadas as direções a serem seguidas, traduzidas 

em 15 (quinze) políticas globais, com seus respectivos objetivos e diretrizes, a saber:  
 
 proteção ao consumidor;  

 
 parcerias;  

 
 estímulo aos mercados;  

 
 supervisão baseada em riscos;  

 
 regulação;  

 
 gestão e controles internos;  
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 gestão de pessoas; 

 
 comunicação social;  

 
 pesquisa e aprimoramento contínuo; 

 
 tecnologia de informação; 

 
 procedimentos jurídicos;  

 
 geração de receitas;  

 
 orçamentária; 

 
 regimes especiais, e   

 
 ações específicas. 

 
Dentre os projetos listados, são considerados estratégicos os seguintes:  
 
 supervisão baseada em riscos;  

 
 contrato de gestão; 

 
 marcos regulatórios; 

  
 redesenho e padronização de processos internos;  

 
 controles internos; 

 
 regimes especiais;  

 
 marketing institucional e endomarketing;  

 
 revisão da estrutura organizacional; e  

 
 desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos. 

 
De acordo com o trabalho desenvolvido, foi, então, traçada a VISÃO DE 

FUTURO da Autarquia, que se resume em: “Ser uma Agência, com reconhecimento nacional e 
internacional, como órgão de excelência na supervisão dos mercados de seguro, de previdência 
complementar aberta e de capitalização.” 
 

Para cumprimento dessa visão de futuro, a Autarquia deve atentar para os 
seguintes vetores: 

 
 proteção da integridade das relações contratuais; 

 
 preservação da solvência dos mercados supervisionados; 

 
 desenvolvimento da cultura de monitoramento dos diversos tipos de riscos; 
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 incorporação contínua de tecnologia com a utilização de técnicas de ponta; 
 

 eficiência no sistema de comunicação e divulgação interna e externa; e 
 

 autonomia na gestão.  
 

A MISSÃO está assim traçada: “Atuar na regulação, supervisão, fiscalização e 
incentivo das atividades de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, de forma 
ágil, eficiente, ética e transparente, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da 
sociedade em geral.”  
 

Os objetivos estratégicos da SUSEP são: 
 
 supervisionar, fiscalizar e atuar na regulação dos mercados, de forma 

eficiente, ágil e transparente; 
 

 incentivar as atividades de seguros, previdência complementar aberta e 
capitalização; 
 

 trabalhar pela integridade dos mercados supervisionados, monitorando os 
seus riscos com ações preventivas; 
 

 ter eficiência, agilidade e transparência nos procedimentos executados nas 
empresas sob regimes especiais; 
 

 manter permanente comunicação entre a organização e o público interno e 
externo; 
 

 ampliar a atuação da SUSEP a nível nacional, por meio de unidades 
regionais; 
 

 promover o permanente desenvolvimento organizacional, tecnológico e dos 
seus recursos humanos; e 
 

 assegurar a capacitação técnica dos profissionais atuantes nos mercados 
supervisionados.  
 

As políticas e diretrizes da SUSEP foram estruturadas a partir dos seguintes 
conceitos: 

 
 POLÍTICAS - representam as linhas mestras para os diversos aspectos da 

atuação do Órgão. São elementos inegociáveis do planejamento estratégico 
 
 DIRETRIZES - representam orientações de ordem geral à gestão da empresa. 

São negociáveis no processo de implementação do planejamento estratégico. 
 
 
Para a implantação efetiva do Planejamento Estratégico, foi criado o Comitê de 

Gestão Estratégica – COGEST, por meio da Deliberação SUSEP nº. 97, de 21 de julho de 2004, 
como instrumento de deliberação do planejamento estratégico e supervisão da implementação de 
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metas e diretrizes estratégicas, e instituído o Grupo Executivo de Planejamento e 
Acompanhamento Estratégico – GEPAE. 

 
O COGEST é órgão de deliberação para tomada de decisões e norteamento das 

ações e projetos institucionais, relativos à implantação e monitoramento do Planejamento 
Estratégico, e tem como objetivos:  

 
 aprovar o projeto de desdobramento das metas institucionais nos níveis 

operacional, tático e estratégico e o gerenciamento por diretrizes, visando à continuidade do 
Planejamento Estratégico; 
 

 priorizar, coordenar e integrar ações estratégicas das unidades da SUSEP; 
 

 aprovar a metodologia de desdobramento dos projetos estratégicos e os 
critérios de monitoramento; 

 
 aprovar controles internos das rotinas e procedimentos específicos e 

implementação de projetos; 
 

 aprovar o plano de ações voltado à padronização e otimização de rotinas; 
aprovar o Projeto do Sistema de Gestão da Qualidade, baseado em normas ISO 9001/Edição 
2000; 
 

 propiciar ações institucionais com vistas ao futuro reconhecimento, 
certificação e premiação da SUSEP; 
 

 aprovar ações de modernização administrativa e gerencial da SUSEP; 
 

 tomar decisões quanto à alteração das diretrizes do Planejamento Estratégico 
ou adoção de medidas corretivas dos desvios de metas e políticas; e  
 

 zelar pela melhoria contínua dos procedimentos organizacionais. 
 

O GEPAE é órgão executivo para desenvolvimento, implementação, coordenação 
e monitoramento das ações estratégicas desenvolvidas no âmbito das diversas unidades da 
SUSEP, e tem como objetivos:  

 
 assessorar o COGEST, através de técnicas, informações e procedimentos 

visando o cumprimento das metas, políticas e projetos institucionais; 
 

 implementar, coordenar e monitorar o plano estratégico, mediante ações de 
desdobramento das metas institucionais nos níveis estratégico, tático e operacional e de 
gerenciamento por diretrizes; 
 

 desenvolver metodologia para desdobramento dos projetos estratégicos a sua 
implementação; 
 

 conduzir o processo de levantamento, padronização e otimização das rotinas e 
procedimentos; 
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 colaborar na formação de Sistemas de Controles Internos, visando à detecção 
e correção de falhas operacionais, assim como a adequação das não conformidades processuais; 
 

 desenvolver e implantar um Sistema da Qualidade, baseado em normas ISO 
9001/Edição 2000; 
 

 implementar ações com vistas aos futuros reconhecimentos, certificação e 
premiação institucional; 
 

 atuar como agentes de mudança e melhoria contínua em todas as unidades da 
SUSEP; e 
 

 elaborar relatórios de acompanhamento para o COGEST, visando recomendar 
a alteração das diretrizes do Planejamento Estratégico ou adoção de medidas corretivas dos 
desvios aferidos. 
 

A seguir, apresentamos as ações desenvolvidas no exercício de 2005: 
 
1. EVENTOS (Periódicos e Extraordinários) 
1.1. PALESTRAS  
““Gestão Estratégica e Cultura Organizacional”, por Maria Cândida, Consultora FGV e MBA 
(Agosto/2004) 
“BSC- Balanced Score Card e Gestão Estratégica”, por Renata Pereira, Assessora de 
Planejamento Estratégico da Sul América (Setembro/2004) 
“WORKSHOP GEPAE” - convidados especiais: DEAFI-GETRE, PRGER, DETEC, SEGER e 
GABIN (Março/2005) 
“Projeto do Banco Mundial - SUSEP”, por Paulo César da Costa Mendes - Chefe da Divisão de 
Projetos Especiais/SEGER (Abril/2005) 
 
1.2. REUNIÕES COGEST/GEPAE 
GEPAE (freqüência mensal): 2005 (9): 22/fevereiro – 28/março – 27/abril – 5/julho – 29/agosto 
– 26/setembro – 31/outubro – 28/novembro e 13/dezembro. 
COGEST (freqüência quadrimestral): 2005 (4): 28/abril – 13/julho – 4 e 29/agosto. 
 
2. AÇÕES 2005 
FEVEREIRO - Reunião c/ consultor do Banco Mundial e proposta para mensuração das 
Diretrizes do Planejamento e monitoramento do nível de sucesso de sua implementação. 
MARÇO a MAIO - Reformulação das diretrizes das 15 políticas traçadas no Planejamento 
Estratégico e fixação Índices de Controle para monitoramento (futuro Sistema de Gestão 
Institucional). Participação das Chefias de Departamentos, de Centros, Coordenadores e Chefes 
de Divisão. 
ABRIL - Interface do GEPAE e da SEGER para reformulação das metas do PPA (regulação, 
fiscalização e recursos humanos), a partir dos objetivos do Planejamento Estratégico. Alterado 
objetivo do PPA referente à Política de Informática (manutenção de sistemas informatizados). 
Quando for elaborado o PPA 2007 (meados 2006) será feita nova conexão com as Metas PPA X 
Objetivos Estratégicos. 
MAIO - Formação de Grupo de Trabalho por meio da Portaria SUSEP nº. 2160/2005, para 
padronização e otimização dos serviços das secretarias.  Edição da Instrução SUSEP nº. 38/2005, 
que padroniza atos normativos e documentos expedidos e institui modelos-padrão institucionais. 
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JUNHO/JULHO – Inclusão dos “Gestores da Informação” (Departamentos/Órgãos/Centros) 
responsáveis pela produção, mensuração ou cálculo do Item de controle nas Planilhas dos 
Objetivos e Políticas Estratégicas e seus Índices de Controle. 
AGOSTO – aprovação pelo COGEST da versão 2005 do Planejamento Estratégico – 
SUSEP - Planilhas das 15 Políticas com diretrizes, itens de controle e gestores da 
informação.  
SETEMBRO/DEZEMBRO e JANEIRO/06 – Mensuração dos Itens de Controle dos Objetivos 
Estratégicos pelos gestores das áreas (IC atual e meta, base mensal ou anual). Avaliação 
institucional das ações do Planejamento pelos integrantes GEPAE, referente à suas áreas de 
atuação. 
 
 

4. PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
 

4.1. AÇÕES NORMATIVAS SOBRE O MERCADO 
 
 

4.1.1. LEIS 
 

Se as inovações regulatórias dependem do entendimento do regulador, que 
conhece o mercado regulado e suas nuances, modificações no ambiente legal demandam a 
participação necessária de outros órgãos do próprio Poder Executivo e do Poder Legislativo.  
Essa particularidade torna as mudanças legais um processo mais complexo e que não pode 
prescindir do convencimento de agentes externos ao mercado regulado. Feita essa observação, 
fica claro que alterações legais, especialmente aquelas que valorizam e demonstram o empenho 
do Estado no incentivo a uma determinada atividade, são de grande relevância.  
 

 Novo Regime Tributário para os Produtos de Acumulação de Previdência 
Complementar e Seguros de Vida 
 

A primeira das medidas legais acima citadas foi a instituição de uma nova opção 
de regime tributário para os consumidores de planos de acumulação previdenciária, opção esta 
que incentiva o investimento de recursos em planos de poupança previdenciária por prazos mais 
longos. 

 
O primeiro ponto a ser pensado no tocante a mudanças no ambiente legal, quando 

se trata de uma atividade e de contratos que se constroem no longo prazo, é a segurança jurídica. 
Essa segurança, por sua vez, não está somente no respeito ao ato jurídico perfeito e aos direitos 
adquiridos, elementos que, juntamente com a coisa julgada, compõem aqueles expressamente 
protegidos pela Constituição. 

 
Na realidade, conforme acima mencionado, mesmo os ofertantes de planos 

consideram o ambiente legal existente quando se estruturam e preparam-se para prover 
dinamismo à atividade que exercem. A alteração abrupta desse ambiente, muito embora possa 
eventualmente ser necessária, resulta na quebra das expectativas não somente dos consumidores, 
mas também desses ofertantes, e pode desorganizar a evolução da atividade como um todo. 
 

Assim, o primeiro cuidado que se teve foi a criação de ambientes paralelos, o 
novo e o antigo, sem alterar os contratos já celebrados e mantendo válido o sistema tributário 
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anterior, inclusive para contratações realizadas após a promulgação da norma, que veio a ser a 
Lei nº. 11.053, de 2005. 

 
Vale salientar que o resultado obtido deve-se ao espírito de cooperação e 

entendimento que esteve presente em todos os órgãos governamentais envolvidos no processo de 
criação da norma, nomeadamente, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, 
a SUSEP, a Secretaria da Receita Federal e a Secretaria de Previdência Complementar. 

 
 

 Blindagem dos Recursos Investidos em Planos VGBL e PGBL 
 

Com a edição da Medida Provisória nº. 252, de 2005, a chamada “MP do Bem”, 
que posteriormente perdeu a validade e cujo conteúdo foi integrado na Medida Provisória nº. 
255, de 2005, por sua vez convertida na Lei nº. 11.196, de 2005, foi instituída a possibilidade de 
que as Entidades Abertas de Previdência Complementar - EAPC’s comercializassem planos 
“blindados”.   Nesses planos, a titularidade das cotas dos fundos a eles vinculados pertencem aos 
segurados e participantes, e no caso de recursos não liberados em razão das cláusulas de 
“vesting”, às pessoas jurídicas instituidoras.  
 

Durante a fase de acumulação de recursos, as novas regras permitem, a partir de 
1º de janeiro de 2006, a constituição de fundos de investimento vinculados exclusivamente a 
planos de benefícios, nos quais as quotas representativas do fundo de investimento no qual são 
aplicados os recursos pertencem aos próprios participantes e segurados.  

 
A alteração da titularidade das cotas foi a forma mais efetiva de promover a 

proteção dos recursos investidos relativamente aos riscos de insolvência das EAPC’s.    A 
efetividade, no caso, significa a expectativa de compreensão e aceitação da norma e de seus 
efeitos por parte do Poder Judiciário e mesmo de outros órgãos do próprio Poder Executivo, 
como a Secretaria da Receita Federal. 

 
Questão importante a ser salientada é que a lei aplica-se somente durante o 

período de acumulação nos termos do art. 82 da Lei e exclusivamente aos planos cuja 
remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder tenha por base a rentabilidade da 
carteira de investimentos dos respectivos fundos nos termos do art. 76. 

 
A explicação para essa limitação é que nos planos, com garantia de remuneração, 

atualização ou desempenho, a exemplo do que ocorre no momento da entrada na fase de 
benefício, o segurado ou participante assume a garantia, e, por conseguinte, o risco, da EAPC, e 
não o risco do desempenho do fundo de investimento exclusivo vinculado ao plano.  
 

Além disso, do ponto de vista técnico, pressuposta a adequação técnica do sistema 
proposto, seria muito difícil construir um sistema em que a titularidade das cotas dos fundos 
pertencesse aos segurados e participantes e em que os valores auferidos pela EAPC - com suas 
taxas - e pelos segurados e participantes - com os rendimentos do fundo - pudessem ser 
manejados de forma a tornar efetiva e operacionalizar a garantia oferecida.  

 
Não é demais salientar ainda, pragmaticamente, que a quase totalidade dos planos 

atualmente comercializados são planos cuja remuneração da provisão matemática de benefícios a 
conceder tenha por base a rentabilidade da carteira de investimentos dos respectivos fundos na 
categoria passível de ser blindada. 
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Ponto de grande relevância na sistemática prevista é que, no caso de planos 
coletivos, a blindagem não se limita à proteção dos segurados e participantes em face dos riscos 
de solvência das EAPC´s, garantindo-os também contra os riscos de insolvência da empresa 
instituidora, conforme dispõem os §§ 1º e 2º do art. 77 da Lei. 

 
Essa blindagem que pode ser denominada de “total”, surgiu como solução técnica 

para a forma jurídica da transferência da titularidade das quotas dos fundos de investimento 
exclusivo e tornou-se elemento inovador, mesmo em relação a sistemas regulatórios de países 
mais desenvolvidos.  
 

Assim, a titularidade das quotas indisponíveis em razão de cláusulas de “vesting” 
e/ou por não estarem vinculadas a participantes ou segurados específicos (por exemplo, 
originariamente vinculados a participantes ou segurados que deixaram o plano antes de terem o 
direito a portar ou resgatar uma parte dos recursos) pertence à pessoa jurídica instituidora.  E, no 
caso de insolvência dessa pessoa jurídica instituidora, os recursos não integrarão a massa falida.  
Diferentemente, a totalidade de suas quotas será distribuída aos segurados e participantes. 

 
Outro ponto importante é que, tendo em vista que a blindagem de planos não afeta 

qualquer direito ou obrigação dos participantes ou segurados, sendo tão somente um benefício, o 
art. 80 da Lei permite que planos antigos sejam blindados por ato unilateral das EAPC´s, 
afastados quaisquer custos tributários.    E se essa transformação não ocorrer, o participante ou 
segurado tem garantido o seu direito a portar os valores acumulados para um plano blindado. 

 
O art. 79 da Lei prevê que, no caso de morte do participante ou segurado, o 

beneficiário terá a opção de resgatar os recursos acumulados ou de receber um benefício de 
caráter continuado, independentemente da abertura de inventário.  
 

O objetivo da referida disposição é reduzir o risco de decisões judiciais tratando 
os recursos acumulados em planos abertos de poupança previdenciária como patrimônio passível 
de ser disputado entre os herdeiros, o que criaria insegurança jurídica capaz de desestimular a 
alocação de recursos pelos participantes e segurados no plano. 

 
No caso em que o participante ou segurado preencha os requisitos para entrada em 

gozo de benefício e opte pela mesma, conforme disposto no art. 82 da Lei, a propriedade das 
cotas representativas do fundo de investimento é transferida para a EAPC responsável pela sua 
concessão. Tal dispositivo torna-se necessário diante da transferência do risco de sobrevivência 
do participante para a entidade no momento da concessão de benefício. 

 
Do ponto de vista técnico, essa transferência da titularidade das quotas é 

absolutamente necessária, já que, assumido o compromisso, pela seguradora ou EAPC, de pagar 
um benefício de valor determinado, a administração e a destinação dos recursos passam a ser 
executadas em um ambiente regido pelo mutualismo. A morte antecipada de um beneficiário ou 
participante ou segurado garante os recursos para o pagamento dos recursos devidos àqueles que 
viverão além do previsto. E, nessa hipótese, não cabe a vinculação de recursos a beneficiários ou 
segurados ou participantes específicos. 

 
Nesse contexto, a garantia suplementar para a fase de pagamento de benefícios e 

para os planos cuja remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder não tenha por 
base a rentabilidade da carteira de investimentos dos respectivos fundos deve ser efetuada por 
um fundo garantidor ou instrumento semelhante a ser desenvolvido. 
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O art. 83 da Lei nº. 11.196, de 2004, prevê que os planos que contam com fundos 
de investimento exclusivamente vinculados cujas cotas pertencem aos participantes estão 
sujeitos às mesmas regras de incidência do imposto de renda sobre os demais planos de 
previdência complementar e de seguros de vida com cobertura por sobrevivência, inclusive 
aquelas relativas à tributação dos rendimentos durante a fase de acumulação e a benefícios 
referentes ao imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. 

 
Com o intuito de contribuir para que os recursos depositados em planos de 

previdência complementar sejam acumulados por prazos mais longos, evitando a sua retirada 
antecipada, bem como com o objetivo de facilitar a concessão de novos financiamentos 
imobiliários, em condições melhores para os mutuários que tenham uma poupança 
previdenciária, é proposta no art. 84 da Lei a possibilidade de que as cotas representativas do 
fundo de investimento vinculado ao plano possam ser oferecidas, pelos participantes, como 
garantia adicional em financiamentos imobiliários.  

 
Essa proposta, que traz para o mercado brasileiro possibilidade há muito existente 

em outros países, como os Estados Unidos da América, decorre da constatação de que uma das 
maiores justificativas para a saída de recursos acumulados em planos de previdência previamente 
à entrada em fase de recebimento de benefício é a necessidade de utilização destes recursos para 
a aquisição de imóveis. 

 
Além disso, a possibilidade de oferecimento dessa garantia somente se viabiliza, 

do ponto de vista jurídico, na medida em que sejam titulares das quotas dos fundos, os 
participantes e segurados, razão pela qual se torna inviável a extensão desse instrumento aos 
planos “não blindados”. 

 
O oferecimento das cotas dar-se-ia mediante instrumento contratual a ser pactuado 

entre as partes, incluindo a EAPC que opera o plano de previdência complementar ou seguro de 
vida com cobertura por sobrevivência, fazendo-se constar que o eventual resgate das cotas se 
sujeita às condições do plano e obedecem à legislação tributária vigente para esta situação. 

 
Naturalmente, supõe-se que este instrumento preverá a impossibilidade de 

resgates e de portabilidade enquanto os recursos investidos no plano estiverem na condição de 
garantia de um empréstimo imobiliário. Regra semelhante deverá especificar o tratamento da 
hipótese de chegar o momento da entrada na fase de benefício sem que tenha se exaurido o 
financiamento contratado e, por conseguinte, a garantia prestada. 

 
Nesse ponto, um questionamento colocado por diversas vezes foi se o Poder 

Judiciário não consideraria inválida cláusula que impedisse o pagamento de benefício em 
detrimento de instituição financeira credora em razão de empréstimo imobiliário.    Entretanto, 
acreditamos que o amadurecimento do Poder Judiciário brasileiro permita ver que uma decisão 
contrária à Lei, nesse caso, em favor de um participante ou segurado específico, resultaria no 
aumento do custo dos empréstimos a serem efetuados para todos os demais. 

 
Com o objetivo de incentivar a competição e de proteger o consumidor, a Lei, em 

seu art. 85, veda a imposição de restrição por parte da EAPC com relação à utilização dos 
recursos acumulados como garantia a financiamento imobiliário tomado em instituição 
financeira não vinculada.  

 
Por outro lado, para manter a segurança do sistema de previdência complementar 

aberta, a possibilidade de oferecimento de cotas em garantia somente pode ser feita no caso de 

13
 



RELATÓRIO DE GESTÃO DA SUSEP – EXERCÍCIO 2005 

empréstimos imobiliários que contem com cobertura de seguro de vida com cobertura por morte 
e invalidez permanente. Dessa forma, ocorrendo esses eventos, o participante ou seus 
beneficiários terá seus recursos previdenciários disponíveis. 

 
Logicamente, a medida incentiva à contratação de seguros, mas o seu principal 

objetivo é tornar mais eficaz e atrativa a possibilidade de utilização dos recursos investidos no 
plano como garantia de empréstimos. 
 

Em suma, os ajustes realizados ao longo dos anos de 2004 e 2005 representaram 
um conjunto de medidas que deverão significar um salto de qualidade na previdência 
complementar aberta e apresentarão seus efeitos ao longo dos próximos anos, sem embargo do 
processo de permanente evolução do ambiente legal e regulatório. 

 
 

4.1.2. REGULAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO – NORMAS EDITADAS 
 

No exercício de 2005, foram editados 70 atos normativos, meta superior à 
previsão inicial de 50 indicada no Plano Plurianual - PPA.    Em relação ao quantitativo de 
normas editadas cabem algumas considerações: 

 
 o número de normas editadas no exercício reflete os esforços da Autarquia na 

modernização regulatória e, principalmente, o trabalho de consolidação normativo executado ao 
longo dos últimos anos; e 
 

 a redução do quantitativo não significa que a SUSEP tenha deixado de  
produzir normas para regular o mercado, muito pelo contrário, na medida em que, em um certo 
período, a regulação se atualiza e se torna mais adequada, o quantitativo de normas tende a ser 
menor no período subseqüente.  
 

 
ATOS 2003 2004 2005 

Circular 17 41 35 
Deliberação 7 13 7 
Instrução - 2 4 
Resolução CNSP 1 21 24 

TOTAL 25 77 70 
 

A seguir os atos administrativos editados e que estão disponibilizados no sítio da 
SUSEP na internet: www.susep.gov.br., na íntegra. 

 
 

CIRCULARES SUSEP 2005 
 
 

1 – Circular – 281 de 5/1/2005 
Ementa: 
Estabelece o critério de cálculo da estimativa da provisão de riscos não expirados, para os riscos 
vigentes mas que não tenham sido recebidas as respectivas contribuições (PRNE-RVNR), pelas 
sociedades seguradoras e entidades abertas de previdência complementar, e que não possuam nota 
técnica atuarial específica ou base de dados suficiente para atualização de metodologia própria. 
Data da publicação : 7/1/2005 
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2 – Circular – 282 de 24/1/2005 

Ementa: 
Estabelece o critério para fins de cálculo da estimativa da provisão de prêmios não ganhos relativa 
aos riscos vigentes mas não emitidos (PPNG-RVNE), a ser adotado pelas sociedades seguradoras 
que não disponham de base de dados suficiente para utilização de metodologia própria ou de nota 
técnica atuarial específica. 
Data da publicação : 25/1/2005 
Altera: Revoga a Circular 229/2003. 
 

3 – Circular – 283 de 24/1/2005 
Ementa: 
Estabelece o critério para fins de cálculo da provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR), 
a ser adotado pelas sociedades seguradoras que não disponham de histórico de informações com 
dados estatísticos consistentes ou de nota técnica atuarial com metodologia específica. 
Data da publicação : 25/1/2005 
Altera: Revoga a Circular 242/2004. 
 
 

4 – Circular – 284 de 15/2/2005 ALTERADA 
Ementa: 
Dispõe sobre registro, custódia e movimentação de bens, títulos e valores mobiliários garantidores 
das reservas técnicas, fundos e provisões das sociedades seguradoras, de capitalização e entidades 
abertas de previdência complementar. 
Data da publicação : 17/2/2005 
Altera: Revoga as Circulares 126/2000 e 220/2002. 

Alterado por: Alterados (pela Circular n.º 300, de 29/08/2005) os parágrafos 1° e 2°, acrescentado o 
parágrafo 3° ao artigo 4°; e acrescentado o parágrafo 5° ao artigo 6° da Circular SUSEP n° 
284/2005. 
Ver: Resoluções BACEN n.º´s 3.307 e 3.308, de 31/08/2005, D.O.U. de 05/09/2005. 
 

5 – Circular – 285 de 21/3/2005 ALTERADA 
Ementa: 
Estabelece cadastro de recursos e mapa de saldos, referentes às áreas de tecnologia da informação e 
contábil, a serem preenchidos pelas sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência 
complementar e sociedades de capitalização, e dá outras providências. 
Data da publicação : 23/3/2005 
Alterada por: A Circular 297/2005 altera o artigo 3° e parágrafo único; inclui o item “d” no 
formulário PR-01 anexo I; suprime os itens 4 e 5 “do quadro de exemplos” anexo I; suprime o 
campo “quantidade” do mapa de saldo anexo II 
 

6 – Circular – 286 de 21/3/2005 
Ementa: 
Dispõe sobre o seguro pecuário e o seguro de animais. 
Data da publicação : 23/3/2005 
Altera: Revoga a Circular 194/2002. 
 

7 – Circular – 287 de 23/3/2005 
Ementa: 
Regulamenta o registro das apólices, endossos emitidos e cosseguros aceitos pelas sociedades 
seguradoras em contas próprias de instituições de registro, custódia e de liquidação financeira. 
Data da publicação : 30/3/2005 
Altera: Revoga o artigo 9° da Circular 251/2004. 
Alterado por: Retificada no D.O.U. de 25/04/05, S.I, p.26. 
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8 – Circular – 288 de 01/04/2005 

Ementa: 
Estabelece critério para fins de cálculo da provisão de eventos ocorridos e não avisados (IBNR) 
para as entidades abertas de previdência complementar e sociedades seguradoras autorizadas a 
operar planos de previdência complementar e de seguro de vida individual, que não disponham de 
histórico de informações com dados estatísticos consistentes ou de nota técnica atuarial com 
metodologia específica. 
Data da publicação : 4/4/2005 
Altera: Revoga a Circular 243/2004. 
 

9 – Circular – 289 de 11/4/2005 REVOGADA 
Ementa: 
Dispõe sobre seguro de benfeitorias e produtos agropecuários. 
Data da publicação : 12/4/2005 
Alterado por: Revogada pela Circular SUSEP n° 305 de 03/11/2005. 
 

10 – Circular – 290 de 12/5/2005 
Ementa: 
Regulamenta o credenciamento das instituições certificadoras para certificação técnica de 
empregados e assemelhados das sociedades de capitalização e das entidades abertas de previdência 
complementar e dá outras providências. 
Data da publicação : 13/5/2005 
 

11 – Circular – 291 de 13/5/2005 
Ementa: 
Disponibiliza, no endereço eletrônico da SUSEP, as condições contratuais do seguro compreensivo 
padronizado para operadores portuários e dá outras providências. 
Data da publicação : 17/5/2005 
Altera: Revoga a Circular 23/1994. 
 

12 – Circular – 292 de 18/5/2005 
Ementa: 
Disciplina o atendimento ao consumidor dos mercados supervisionados e a transformação de suas 
denúncias em processos administrativos sancionadores – PAS. 
Data da publicação : 20/5/2005 
Altera: Revoga a Circular 274/2004; a Deliberação 79/2002 e a alínea “a” do Parágrafo Único do 
artigo 1° da Circular 234/2003. 
 

13 – Circular – 293 de 25/5/2005 
Ementa: 
Altera e consolida regras e critérios complementares de funcionamento e de operação da cobertura 
por sobrevivência, oferecida em planos de seguro de vida que, estruturados na modalidade de 
contribuição variável, prevejam a remuneração dos recursos da provisão matemática de benefícios a 
conceder, baseada na rentabilidade de carteira de investimentos de fundos de investimento 
especialmente constituídos e/ou fundos de investimento em quotas de fundos de investimento 
especialmente constituídos. 
Data da publicação : 31/5/2005 
Altera: Revoga a Circular 212/2002. 
 

14 – Circular – 294 de 25/5/2005 
Ementa: 
Altera e consolida regras e critérios complementares de funcionamento e de operação da cobertura 
por sobrevivência, oferecida em planos de previdência complementar aberta que, estruturados na 
modalidade de contribuição variável, prevejam a remuneração dos recursos da provisão matemática 
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de benefícios a conceder, baseada na rentabilidade de carteira de investimentos de fundos de 
investimento especialmente constituídos e/ou fundos de investimento em quotas de fundos de 
investimento especialmente constituídos. 
Data da publicação : 31/5/2005 
Altera: Revoga a Circular 210/2002. 
 

15 - Circular - 295 de 14/06/2005 REVOGADA 
Ementa: 
Dispõe sobre alterações das normas contábeis a serem observadas pelas sociedades seguradoras, 
resseguradoras, sociedades de capitalização e entidades abertas de previdência complementar, 
instituídas pela Resolução CNSP n.º 86, de 19 de agosto de 2002. 
Data da publicação : 21/06/2005 
Altera: Altera os anexos I, II, III, IV e V da Resolução CNSP 86/2002; Revoga a Circular n° 
279/2004 e o artigo 3° da Circular 224/2002. 
Alterado por: Revogada pela Circular SUSEP n° 314/2005. 
 

16 - Circular - 296 de 20/06/2005 
Ementa: 
Dispõe sobre a concessão de autorização à SUSEP, por parte do mercado fiscalizado, para o acesso 
às informações, referentes aos ativos integrantes das carteiras dos fundos de investimento 
especialmente constituídos, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. 
Data da publicação : 21/06/2005 
Altera: Suprime o artigo 4° da Circular 273/2004 
 

17 - Circular - 297 de 12/07/2005 
Ementa: 
Altera a Circular SUSEP n.º 285, de 21 de março de 2005, e seus anexos. 
Data da publicação : 13/07/2005 
 

18 - Circular - 298 de 18/07/2005 
Ementa: 
Dispõe sobre a aprovação prévia dos atos realizados pelas sociedades seguradoras, de capitalização 
e entidades abertas de previdência complementar, nos termos de Resolução CNSP Nº 121, de 
02/05/2005 
Data da publicação : 20/07/2005 
Altera: Revoga o parágrafo único do artigo 8º da Circular SUSEP Nº 260, de 08/07/2004 
Vide Resolução CNSP Nº 121, de 2/05/2005 e vide Instrução SUSEP Nº 37, de 18/07/2005 
Alterado por: Alterado o 4º parágrafo pela Circular SUSEP nº 307 de 02/12/2005. 
 

19 – CIRCULAR – 299 de 22/07/2005 
Ementa: 
Dispõe sobre o recadastramento dos corretores, pessoas físicas ou jurídicas de seguros de danos e 
pessoas capitalização e previdência complementar aberta, além das filiais das sociedades corretoras.
Data da publicação : 25/07/2005 
Altera: Revoga as Circulares SUSEP Nºs 202,207,222 de 26 de setembro, de 27 de novembro e 13 
de dezembro de 2002 respectivamente. 
 

20 – CIRCULAR – 300 de 29/08/2005 
Ementa: 
Altera dispositivos da Circular SUSEP n° 284, de 15 de fevereiro de 2005, que dispõe sobre 
registro, custódia e movimentação de bens, títulos e valores mobiliários garantidores das reservas, 
fundos e provisões das sociedades seguradoras, de capitalização e entidades abertas de previdência 
complementar. 
Data da publicação : 30/08/2005 

17
 



RELATÓRIO DE GESTÃO DA SUSEP – EXERCÍCIO 2005 

Altera: Alterar os parágrafos 1° e 2°, acrescenta o parágrafo 3° ao artigo 4°; acrescenta o parágrafo 
5° ao artigo 6° da Circular SUSEP n° 284/2005. 
Ver: Resoluções BACEN n.ºs 3.307 e 3.308, de 31/08/2005, D.O.U. de 05/09/2005. 
 

21 – CIRCULAR – 301 de 19/09/2005 
Ementa: 
Revoga as Circulares SUSEP que menciona. 
Data da publicação : 20/09/2005 
Altera: Revogar as Circulares SUSEP n°14, de 06/12/1967; n°15 de 19/12/1967; n°4 de 25/01/1968; 
n°6 de 30/01/1968; n°7 de 29/12/1968; n°15 de 21/05/1968; n°21, de 10/06/1968; n°27 de 
17/07/1968; n°28 de 22/07/1968; n°29 24/07/1968; n°32 de 27/08/1968; n°36 de 16/10/1968; n°39 
de 24/10/1968; n°42 de 20/11/1968; n°49 de 10/12/1968; n°1 de 07/01/1969; n°7 de 14/03/1969; 
n°14 de 24/06/1969; n°15 de 25/06/1969; n°19 de 20/08/1969; n°24 de 03/10/1969; n°30 de 
03/12/1969; n°1 de      20/01/1970; n°7 de 27/02/1970; n°10 de 06/03/1970; n°17 de 05/06/1970; 
n°22 de 17/06/1970; n°23 de 17/06/1970; n°24 de 29/06/1970; n° 28 de 09/07/1970; n°35 de 
24/08/1970; n°39, de 21/09/1970; n°44 de 28/09/1970; n°46 de 06/10/1970; n°48 de 07/10/1970; 
n°51 de 20/10/1970; n°54 de 20/10/1970; n°57 de 29/10/1970; n°10 de 24/03/1971; n°16 de 
07/04/1971; n°17 de 15/04/1971; n°19 de 05/05/1971; n°22 de 24/05/1971; n°25 de 31/05/1971; 
n°29 de 14/06/1971; n° 32 de 05/07/1971; n°39 de 27/08/1971; n°48 de 09/11/1971; n°56 de 
20/12/1971; n°1 de 04/01/1972; n°7 de 12/01/1972; n°13 de 28/01/1972; n°23 de 10/03/1972; n°25 
de 15/03/1972; n°27 de 29/05/1972; n°28 de 02/06/1972; n°32 de 05/06/1972; n°34 de 22/06/1972; 
n°36 de 18/08/1972; n°39 de 06/09/1972; n°40 de 08/09/1972; n°42 de 05/10/1972; n°2 de 
19/02/1973; n°4 de 19/02/1973; n°16 de 04/06/1973; n°17 de 04/06/1973; n°22 de 29/06/1973; 
n°30 de 09/08/1973; n°39 de 05/11/1973; n°45 de 16/11/1973; n°47 de 06/12/1973; n°1 de 
14/01/1974; n°2 de 31/01/1974; n°4 de 13/02/1974; n°8 de 20/02/1974; n°11 de 1°/04/1974; n°16 
de 16/05/1974; n°22 de 28/05/1974; n°28 de 12/08/1974; n°29 de 15/08/1974; n°36 de 06/09/1974; 
n°38 de 25/09/1974; n°42 de 10/10/1974; n°45 de 22/10/1974; n°48 de 17/12/1974; n°49 de 
24/12/1974; n°51 de 31/12/1974; n°11 de 11/03/1975; n°22 de 19/05/1975; n°23 de 27/06/1975; 
n°26 de 04/08/1975; n°29 de 26/08/1975; n°30 de 16/09/1975; n°33 de 18/09/1975; n°37 de 
06/10/1975; n°45 de 12/11/1975; n°52 de 08/12/1975; n°55 de 16/12/1975; n°3 de 08/01/1976; n°9 
de 13/02/1976; n°16 de 29/03/1976; n°38 de 05/07/1976; n°39 de 19/07/1976; n°49 de 17/09/1976; 
n°51 de 29/09/1976; n°63 de 20/12/1976; n°14 de 16/02/1977; n°17 de 18/02/1977; n°37 de 
28/04/1977; n°43 de 20/06/1977; n°52 de 12/08/1977; n°53 de 16/08/1977; n°54 de 16/08/1977; 
n°63 de 19/09/1977; n°66 de 28/09/1977; n°68 de 04/10/1977; n°78 de 24/11/1977; n°80 de 
30/11/1977; n°83 de 13/12/1977; n°1 de 02/01/1978; n°5 de 21/01/1978; n°8 de 02/02/1978; n°14 
de 23/02/1978; n°16 de 27/02/1978; n°20 de 09/03/1978; n°32 de 06/06/1978; n°39 de 24/07/1978; 
n°42 de 10/08/1978; n°43 de 16/08/1978; n°45 de 30/08/1978; n°50 de 25/09/1978; n°51 de 
28/09/1978; n°52 de 10/10/1978; n°56 de 27/10/1978; n°60 de 11/12/1978; n°4 de 10/01/1979; n°7 
de 12/01/1979; n°23 de 09/03/1979; n°35 de 30/05/1979; n°39 de 11/06/1979; n°41 de 12/06/1979; 
n°42 de 12/06/1979; n°45 de 19/06/1979; n°47 de 19/07/1979; n°50 de 27/06/1979; n°53 de 
17/07/1979; n°54 de 17/07/1979; n°57 de 1°/08/1979; n°63 de 03/09/1979; n°68 de 1°/10/1979; 
n°71 de 16/10/1979; n°72 de 26/10/1979; n°75 de 09/11/1979; n°78 de 26/11/1979; n°80 de 
17/12/1979; n°9 de 08/02/1980; n°12 de 20/02/1980; n°21 de 02/04/1980; n°22 de 02/04/1980; 
n°23 de 02/04/1980; n°25 de 17/04/1980; n°44 de 28/07/1980; n°46 de 19/08/1980; n°52 de 
22/09/1980; n°56 de 03/10/1980; n°65 de 18/11/1980; n°69 de 16/12/1980; n°1 de 15/01/1981; 
n°14 de 20/03/1981; n°20 de 20/04/1981; n°27 de 25/05/1981; n°46 de 25/08/1981; n°52 de 
23/09/1981; n°54 de 05/10/1981; n°63 de 25/11/1981; n°64 de 30/11/1981; n°67 de 14/12/1981; 
n°1 de 11/01/1982; n°4 de 04/02/1982; n°18 de 09/06/1982; n°19 de 22/06/1982; n°22 de 
16/07/1982; n°27 de 23/07/1982; n°32 de 20/08/1982; n°37 de 09/09/1982; n°40 de 17/09/1982; 
n°43 de 22/10/1982; n°47 de 09/11/1982; n°50 de 06/12/1982; n°51 de 06/12/1982; n°15 de 
08/04/1983; n°25 de 23/06/1983; n°28 de 11/07/1983; n°39 de 06/10/1983; n°40 de 10/10/1983; 
n°44 de 25/11/1983; n°46 de 16/12/1983; n°9 de 22/03/1984; n°11 de 04/04/1984; n°30 de 
03/08/1984; n°35 de 27/08/1984; n°36 de 28/08/1984; n°52 de 14/11/1984; n°13 de 22/02/1985; 
n°15 de 11/03/1985; n°38 de 08/11/1985; n°41 de 16/12/1985; n°15 de 21/07/1986; n°19 de 
25/07/1986; n°24 de 28/10/1986; n°5 de 23/02/1987; n°8 de 27/03/1987; n°18 de 12/08/1987; n°25 
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de 18/12/1987; n°1 de 04/03/1988; n°2 de 08/03/1988; n°3 de 08/03/1988; n°4 de 18/03/1988; n°23 
de 27/10/1988; n°27 de 28/12/1988; n°4 de 16/02/1989; n°13 de 08/06/1989; n°17 de 26/07/1989; 
n°19 de 23/08/1989; n°20 de 23/08/1989; n°23 de 19/09/1989; n°28 de 21/11/1989; n°30 de 
29/12/1989; n°3 de 10/01/1990; n°9 de 24/04/1990; n°1 de 14/01/1991; n°11 de 24/05/1991; n°12 
de 24/05/1991; n°19 de 26/09/1991; n°30 de 30/12/1991; n°2 de 07/02/1992; n°7 de 17/03/1992; 
n°15 de 17/07/1992; n°1 de 11/01/1993; n°2 de 04/02/1993; n°8 de 19/08/1993; n°1 de 03/02/1994; 
n°4 de 09/02/1994; n°8 de 07/04/1994; n°9 de 27/04/1994; n°13 de 21/07/1995; n°16 de 
04/08/1995; n°20 de 12/12/1995; n°1 de 29/02/1996; n°5 de 02/05/1996; n°6 de 11/07/1996; n°7 de 
11/07/1996; n°8 de 11/07/1996; n°10 de 02/08/1996; n°13 de 27/12/1996; n°14 de 27/12/1996; 
n°15 de 27/12/1996; n°12 de 24/07/1997; n°18 de 03/12/1997; n°25 de 20/02/1998; n°31 de 
31/03/1998; n°38 de 22/05/1998; n°42 de 1°/06/1998; n°83 de 26/02/1999 e n°85 de 11/03/1999. 
 

22 – CIRCULAR – 302 de 19/09/2005 
Ementa: 
Dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios para operação das 
coberturas de risco oferecidas em plano de seguro de pessoas, e dá outras providências. 
Data da publicação : 20/09/2005 
Altera: Revoga as Circulares SUSEP n°s 19 de 20/03/1980; 37 de 18/06/1980; 20 de 30/06/1982; 01 
de 12/01/1983; 11 de 17/03/1983; 32 de 21/07/1983; 29 de 20/12/1991, parcialmente, ficando 
mantida a vigência da tabela constante do artigo 5° das Normas Anexas a esta Circular, para efeito 
de utilização opcional pelas sociedades seguradoras e para cálculo de indenizações referentes aos 
acidentes pessoais regulados na Lei n° 8.412/1992, e nas Resoluções CNSP n°s 109/2004 e 
128/2005; N° 17 de 17/07/1992; 17 de 13/09/1995; 47 de 22/06/1998; 48 de 25/06/1998 e 90 de 
27/05/1999. 
Alterado por: Alterado o art. 108 pela Circular SUSEP n° 316/2005. 
 

23 – CIRCULAR – 303 de 19/09/2005 REVOGADA 
Ementa: 
Dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios para operação das 
coberturas de risco oferecidas em plano de seguros coletivos de pessoas, e dá outras providências. 
Data da publicação : 20/09/2005 
 

24 – CIRCULAR – 304 de 19/10/2005 
Ementa: 
Dispõe sobre as condições tarifárias de seguro obrigatório de danos pessoais causados por 
embarcações ou por sua carga – seguro DPEM 
Data da publicação : 21/10/2005 
 

25 – CIRCULAR – 305 de 03/11/2005 
Ementa: 
Dispõe sobre seguro de benfeitorias e produtos agropecuários. 
Data da publicação : 07/11/2005 
Altera: Revoga a Circular SUSEP n° 289/2005. 
 

26 – CIRCULAR – 306 de 17/11/2005 
Ementa: 
Regulamenta as regras de funcionamento e os critérios para operação do seguro popular de 
automóvel usado e estabelece as condições contratuais padronizadas. 
Data da publicação : 18/11/2005 
 

27 – CIRCULAR – 307 de 02/12/2005 
Ementa: 
Altera a Circular SUSEP nº 299, de 22 de julho de 2005. 
Data da publicação : 05/12/2005 
Altera: Altera o artigo 4º da Circular SUSEP nº 299/2005. 
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28 – CIRCULAR – 308 de 02/12/2005 

Ementa: 
Dispõe sobre seguro de penhor rural e dá outras providências. 
Data da publicação : 05/12/2005 
Altera: Revoga a Circular SUSEP nº 12, de 24/06/1986. 
 

29 – CIRCULAR – 309 de 08/12/2005 REVOGADA 
Ementa: 
Altera as Condições Particulares para os Riscos de Morte e Invalidez Permanente e as Normas e 
Rotinas para a Apólice de Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, 
aprovadas pela Circular SUSEP n° 111, de dezembro de 1999. 
Data da publicação : 05/12/2005 
Altera: Altera a Cláusula 13 das condições Particulares para os Riscos de Morte e de Invalidez 
Permanente de Apólice de Seguro Habitacional do SFH; Altera os subitens do subitem 17.13 das 
normas e rotinas para a Apólice de Seguro Habitacional do SFH; Altera o subitem 18.1 e o subitem 
18.5.1; Instruir os anexos 36 e 37 das Normas e Rotinas para a Apólice de Seguro Habitacional do 
Sistema Financeiro da Habitação – SFH 
Alterado por: Revogada pela Circular SUSEP n° 313/2005. 
 

30 – CIRCULAR – 310 de 19/12/2005 
Ementa: 
Regulamenta a oferta, pelas sociedades seguradoras, de serviços de assistência, caracterizados como 
atividades complementares aos contratos de seguros e estabelece a diferença entre estes serviços e 
as garantias similares oferecidas em contratos de seguro. 
Data da publicação : 21/12/2005 
Alterado por: Alterado os incisos II e IV do artigo 3º pela Circular SUSEP nº 318/2006. 
 

31 – CIRCULAR – 311 de 27/12/2005 
Ementa: 
Dispõe sobre os elementos mínimos que deverão ser observados na elaboração do plano de 
negócios a ser apresentado à SUSEP pelas sociedades seguradoras, de capitalização e pelas 
entidades abertas de previdência complementar. 
Data da publicação : 30/12/2005 
 

32 – CIRCULAR – 312 de 27/12/2005 
Ementa: 
Dispõe sobre o envio de dados pelas Sociedades Seguradoras, Sociedades de Capitalização, 
Entidades Abertas de Previdência Privada e Caixa Econômica Federal (CAIXA). 
Data da publicação : 30/12/2005 
Altera: Revoga as Circulares SUSEP n°s 01/1996; 25/1998; 197/2002 e 259/2004 
 

33 – CIRCULAR – 313 de 27/12/2005 
Ementa: 
Altera as Condições Particulares para os Riscos de Morte e Invalidez Permanente e as Normas e 
Rotinas para a Apólice de Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, 
aprovadas pela Circular SUSEP n° 111, de 3 de dezembro de 1999. 
Data da publicação : 30/12/2005 
Altera: Altera a cláusula 13 as Condições Particulares para os Riscos de Morte e Invalidez 
Permanente e da Apólice de Seguro Habitacional do – SFH; altera os subitens do item 17.13      os 
subitens 18.1, 18.5.1 e Institui os anexos 36 e 37 das Normas e Rotinas para a Apólice de Seguro 
Habitacional do SFH; Revoga a Circular SUSEP n° 309/2005.  
 

34 – CIRCULAR – 314 de 28/12/2005 
Ementa: 
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Dispõe sobre alterações das Normas Contábeis a serem observadas pelas Sociedades seguradoras, 
resseguradoras, sociedades de capitalização e entidades abertas de previdência complementar, 
instituídas pela Resolução CNSP n° 86, de 3 de setembro de 2002. 
Data da publicação : 30/12/2005 
Altera: Altera os anexos I, II, III, IV e V das Normas Contábeis; Revoga a Circular SUSEP n° 
295/2005. 
 

35 – CIRCULAR – 315 de 29/12/2005 
Ementa: 
Dispõe sobre a concessão, pelas entidades abertas de previdência complementar e sociedades 
seguradoras, de assistência financeira a participante de plano de benefícios de previdência 
complementar aberta e a segurado de seguro de pessoas e sobre a atuação dessas empresas como 
correspondente no País de instituições financeiras. 
Data da publicação : 30/12/2005 
Altera: Revoga a Circular SUSEP n° 206/2002. 
 

 
DELIBERAÇÕES SUSEP 2005 

 
 

01 – Deliberação SUSEP – 105 de 11/02/2005 REVOGADA 
Ementa: 
Altera o Regimento interno da SUSEP. 
Data da publicação : 14/02/2004 
Revoga: Revoga a Deliberação SUSEP n.º 102, de 22 de novembro de 2004. 
Alterado por: Revogada pela Deliberação SUSEP nº 110, de 20/09/2005. 
 

02 – Deliberação SUSEP – 106 de 26/04/2005 
Ementa: 
Reconhece o Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável – 
PACE como projeto especial, nos termos da línea “a”, item 1, do artigo 14, da Deliberação SUSEP 
n.º 195, de 11 de fevereiro de 2005. 
Data da publicação : 28/04/2005 
 

03 – Deliberação SUSEP – 107 de 23/05/2005 
Ementa: 
Disciplina procedimentos para solicitação, por meio eletrônico, de audiências e reuniões com 
agentes públicos em exercício na SUSEP, formulada por representantes de interesses particulares, 
sejam ou não das sociedades ou entidades supervisionadas. 
Data da publicação : 27/05/2005 
 

04 – Deliberação SUSEP – 108 de 22/06/2005 
Ementa: 
Altera o Art. 5º da Deliberação SUSEP n.º 104, de 20 de dezembro de 2004. 
Data da publicação : 24/06/2005 
Altera: Art. 5º da Deliberação SUSEP n.º 104, de 20/12/2004. 
 

05 – Deliberação SUSEP – 110 de 20/09/2005 REVOGADA 
Ementa: 
Altera o Regimento Interno da SUSEP. 
Data da publicação : 24/06/2005 
Altera: Revoga a Deliberação SUSEP nº 105, de 11/02/2005. 
Alterado por: Revogada pela Deliberação SUSEP n° 112/2005. 
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06 – Deliberação SUSEP – 111 de 24/11/2005 
Ementa: 
Altera a Deliberação SUSEP nº 94, de 7 de julho de 2004. 
Data da publicação : 29/11/2005 
Altera: Inclui o parágrafo único no artigo 10 e altera o disposto nos artigos 10 e 11 da Deliberação 
SUSEP nº 94/2004. 
 

07 – Deliberação SUSEP – 112 de 08/12/2005 
Ementa: 
Altera o Regimento Interno da SUSEP. 
Data da publicação : 09/12/2005 
Altera: Revoga a Deliberação SUSEP n° 110/2005. 
Obs.: A Deliberação SUSEP nº 109 foi cancelada, não sendo computada como ato editado. 

 
 

INSTRUÇÃO SUSEP / 2005 
 
 

1 – Instrução – 36 de 22/2/2005 

Ementa: 
Estabelece procedimentos e rotinas administrativas a serem observadas nas viagens a serviço ao 
exterior 
Data da publicação: 25/2/2005 

 
2 – Instrução – 37 de 18/7/2005 

Ementa: 
Dispõe sobre os procedimentos internos para a análise dos pedidos de aprovação prévia dos atos 
realizados pelas sociedades seguradoras, de capitalização e entidades abertas de previdência 
complementar, nos termos da Resolução CNSP nº 121, de 2 de maio de 2005 e da Circular SUSEP 
nº 298, de 18 de julho de 2005 
Data da publicação: 22/7/2005 
 

3 – Instrução – 38 de 24/11/2005 

Ementa: 
Disciplina a elaboração de atos normativos e documentos expedidos pela SUSEP, institui modelos-
padrão a serem utilizados pelos servidores e consolida conceitos para a boa redação técnica 
Data da publicação: 2/12/2005 
Revoga a Instrução nº 28/2001 

 
4 – Instrução – 39 de 20/12/2005 

Ementa: 
Disciplina procedimentos a serem adotados nas fiscalizações com foco no risco a que se refere o 
disposto no artigo 2º da Resolução CNSP nº 126/2005 
Data da publicação: 23/12/2005 
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RESOLUÇÕES CNSP / 2005 

 
 

1 – Resolução – 120 de 24/12/2004 

Ementa: 
Aprova as normas para constituição das provisões técnicas das sociedades seguradoras, entidades 
abertas de previdência complementar e sociedade de capitalização 
Data da publicação : 5/1/2005 
Revoga a Resolução CNSP nº 89/2002 
 

2 – Resolução – 121 de 29/4/2005 

Ementa: 
Dispõe sobre autorização prévia para operação, fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma 
de reorganização societária, das sociedades seguradoras, de capitalização e das entidades abertas de 
previdência complementar, e dá outras providências. 
Data da publicação : 2/5/2005 
Vide Circular SUSEP Nº 298, de 18/07/2005 e vide Instrução SUSEP Nº 37, de 18/07/2005 
 

3 – Resolução – 122 de 3/5/2005 

Ementa: 
Regulamenta a oferta de seguro de garantia estendida, quando da aquisição de bens ou durante a 
vigência de sua garantia original de fábrica. 
Data da publicação : 4/5/2005 
 

4 – Resolução – 123 de 4/5/2005 

Ementa: 
Dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga 
(RCTR-C). 
Data da publicação : 6/5/2005 
Altera: Revoga a Resolução CNSP n° 113/2004. 
Alterado por: Alterado o parágrafo 2°, do Art. 1°, do TÍTULO I – Condições Gerais; Introduzido o 
parágrafo 4° no Art. 1°, do TÍTULO I – Condições Gerais; Alterado o “caput” do Art. 2°, do corpo 
da Resolução, pela Resolução CNSP n° 134/2005. 
 

5 – Resolução – 124 de 4/5/2005 REVOGADA 

Ementa: 
Altera e consolida as regras de funcionamento e os critérios para operação da cobertura por 
sobrevivência oferecida em plano de seguro de pessoas e dá outras providências. 
Data da publicação : 6/5/2005 
Altera: Revoga a Resolução CNSP n° 105/2004. 
Alterado por: Revogada pela Resolução CNSP n° 132 de 17/10/2005. 
 

6 – Resolução – 125 de 4/5/2005 REVOGADA 

Ementa: 
Altera e consolida as regras de funcionamento e os critérios para operação da cobertura por 
sobrevivência oferecida em plano de previdência complementar aberta e dá outras providências. 
Data da publicação : 6/5/2005 
Altera: Revoga a Resolução CNSP n° 104/2004. 
Alterado por: Revogada pela Resolução CNSP n° 131 de 17/10/2005 
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7 – Resolução – 126 de 5/5/2005 

Ementa: 
Altera dispositivos da Resolução CNSP n.º 60, de 2001, que estabelece sanções administrativas e 
disciplina sua aplicação às pessoas físicas ou jurídicas que realizem ou intermedeiem operações de 
seguro, resseguro, capitalização ou previdência complementar, e dá outras providências. 
Data da publicação : 6/5/2005 
Altera: Acrescenta alínea “n” ao inciso III, do artigo 5°; alínea “l” ao inciso III, do artigo 26; alínea 
“m” ao inciso III, ao artigo 33; acrescenta o parágrafo único aos artigos 5°, 26 e 33; Altera os 
artigos 39, 40, 41, o inciso IV do artigo 42 e inciso IV do artigo 45; Suprimi o inciso IV do artigo 
44 da Resolução CNSP n° 60/2001. 
 

8 – Resolução – 127 de 5/5/2005 

Ementa: 
Altera dispositivos da Resolução CNSP nº 108, de 3 de fevereiro de 2004. 
Data da publicação : 6/5/2005 
Altera: Altera a Seção III; os artigos 18,IV,63,65,parágrafo 5°, e 73 da Resolução CNSP n° 
108/2004 
 

9 - Resolução - 128 de 5/5/2005 

Ementa: 
Aprova as Normas Disciplinadoras e os Elementos Mínimos que, obrigatoriamente, devem constar 
do bilhete do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por sua Carga – 
Seguro DPEM. 
Data da publicação : 6/5/2005 
Altera: Esta Resolução entra em vigor em 1° de janeiro de 2006, ficando revogadas as Resoluções 
CNSP n°s 22/2000 e 38/2000. 
 

10 - Resolução - 129 de 27/06/2005 

Ementa: 
Altera os arts. 2º e 71 da Resolução CNSP n.º 117, de 22/12/2004 (Cobertura de Riscos) 
Data da publicação : 06/07/2005 
Alterado por: Referendada pela Resolução CNSP n° 30 de 17/10/2005. 
 

11 - Resolução - 130 de 03/10/2005 

Ementa: 
Referenda a Resolução CNSP 129, de 2005. 
Data da publicação : 17/10/2005 
 

12 - Resolução - 131 de 03/10/2005 REVOGADA 

Ementa: 
Altera e consolida as regras de funcionamento e os critérios para operação da cobertura por 
sobrevivência oferecida em plano de previdência complementar aberta e dá outras providências. 
Data da publicação : 17/10/2005 
Altera: Revoga a Resolução CNSP n° 125 de 04/05/2005. 
Alterado por: Revogada pela Resolução CNSP nº 139/2005. 
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13 - Resolução - 132 de 03/10/2005 REVOGADA 

Ementa: 
Altera e consolida as regras de funcionamento e os critérios para operação da cobertura por 
sobrevivência oferecida em plano de seguro de pessoas e dá outras providências. 
Data da publicação : 17/10/2005 
Altera: Revoga a Resolução CNSP n° 124 de 04/05/2005. 
Alterado por: Revogada pela Resolução CNSP nº 140/2005. 
 

14 - Resolução - 133 de 03/10/2005 

Ementa: 
Revoga as Resoluções CNSP que menciona. 
Data da publicação : 17/10/2005 
Altera: Revoga as Resoluções CNSP n° 16 de 19/06/1967; n° 04 de 12/02/1968; n° 11 de 
11/03/1968; n° 14 de 30/04/1968; n° 18 de 1°/07/1968; n° 24 de 1°/07/1968; n° 37 de 18/11/1968; 
n° 02 de 20/03/1969; n° 06 de 26/05/1969; n° 10 de 08/09/1969; n° 01 de 15/01/1970; n° 08 de 
15/10/1970; n° 08 de 16/11/1971; n° 11 de 19/12/1972; n° 03 de 18/10/1973; n° 04 de 18/10/1973; 
n° 01 de 28/02/1974; n° 04 de 03/10/1975; n° 05 de 03/10/1975; n° 01 de 16/01/1976; n° 06 de 
16/01/1976; n° 03 de 09/08/1977; n° 08 de 04/05/1978; n° 12 de 04/05/1978; n° 14 de 04/05/1978; 
n° 03 de 06/03/1979; n° 09 de 15/06/1979; n° 12 de 18/12/1980; n° 09 de 02/09/1981; n° 14 de 
27/10/1981; n° 05 de 25/10/1983; n°.11 de 21/12/1983; n° 13 de 21/12/1983; n° 13 de 11/12/1984; 
n° 03 de 09/01/1986; n° 08 de 10/04/1986; n° 09 de 08/05/1986; n° 24 de 17/12/1987; n° 17 de 
20/12/1988; n° 16 de 21/07/1989; n° 07 de 21/08/1991; n° 04 de 06/05/1992; n° 07 de 06/05/1992; 
n° 02 de 14/06/1994; n° 21 de 22/12/1994; n° 12 de 25/10/1995; n° 13 de 25/10/1995; n° 05 de 
30/04/1996; n° 06 de 30/04/1996; n° 58 de 03/09/2001; n° 91 de 30/09/2002. 
 

15 - Resolução - 134 de 03/10/2005 

Ementa: 
Altera dispositivo da Resolução CNSP 123, de 4 de maio de 2005. 
Data da publicação : 17/10/2005 
Altera: Revoga a Resolução CNSP n° 124 de 04/05/2005; Altera o parágrafo 2°, do Art. 1°, do 
TÍTULO I – Condições Gerais, introduzir o parágrafo 4° ao Art. 1°, do TÍTULO I – Condições 
Gerais, alterar o “caput” do Art. 2° do corpo da Resolução CNSP n° 123/2005. 
 

16 - Resolução - 135 de 11/10/2005 

Ementa: 
Dispõe sobre a avaliação atuarial, a auditoria atuarial e demais resultados e serviços atuariais 
encaminhados à SUSEP. 
Data da publicação : 17/10/2005 OBS: Esta Resolução entra em vigor em 1°/07/2006. 
Altera: Revoga a Resolução CNSP n° 61/2005. 
 

17 - Resolução - 136 de 07/11/2005 

Ementa: 
Dispõe sobre a eleição ou nomeação de membros de órgãos estatutários das sociedades seguradoras, 
de capitalização e entidades abertas de previdência complementar e dá outras providências. 
Data da publicação : 10/11/2005. 
Altera: Revoga as Resoluções CNSP n°s 65/2001 e 74/2002, mantida a vigência dessas normas, na 
parte que não esteja em desacordo com a presente Resolução, no tocante a instrução de 
requerimentos, até que seja emitida pela SUSEP regulamentação do tema. 
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18 - Resolução - 137 de 18/11/2005 

Ementa: 
Altera o art. 2° da Resolução CNSP n° 117, de 22 de dezembro de 2004. 
Data da publicação : 10/11/2005. 
Altera: Altera o art. 2° da Resolução CNSP n° 117, de 22 de dezembro de 2004. 
 

19 - Resolução - 138 de 24/11/2005 

Ementa: 
Dispõe sobre as condições tarifárias e sobre disposições transitórias necessárias à operação do 
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, ou por 
sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não-Seguro DPVAT. 
Data da publicação : 01/12/2005. 
Altera: Revoga os artigos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º e 9º e os parágrafos 1º e 2º do artigo 4º da Resolução 
CNSP nº 112, de 05/10/2004. 
 

20 - Resolução - 139 de 27/12/2005 

Ementa: 
Altera e consolida as regras de funcionamento e os critérios para operação da cobertura por 
sobrevivência oferecida em plano de previdência complementar aberta e dá outras providências. 
Data da publicação : 30/12/2005. 
Altera: Revoga a Resolução CNSP nº 131, de 17/10/2005. 
 

21 - Resolução - 140 de 30/12/2005 

Ementa: 
Altera e consolida as regras de funcionamento e os critérios para operação da cobertura por 
sobrevivência oferecida em plano de seguro de pessoas e dá outras providências. 
Data da publicação : 30/12/2005. 
Altera: Revoga a Resolução CNSP nº 132, de 17/10/2005. 
 

22 - Resolução - 141 de 27/12/2005 

Ementa: 
Altera a Resolução CNSP nº 109, de 2004. 
Data da publicação : 30/12/2005. 
Altera: Altera os artigos 36 e 37, do Anexo à Resolução CNSP nº 109, de 2004. 
 

23 - Resolução - 142 de 27/12/2005 

Ementa: 
Altera e consolida as normas disciplinadoras para operação de transformação de entidades abertas 
de previdência complementar, sem fins lucrativos – EAPC/SFL – em entidades abertas de 
previdência complementar, com fins lucrativos – EAPC/CFL, e dá outras providências. 
Data da publicação : 30/12/2005. 
Altera: Revoga as Resoluções CNSP nºs 10/1984 e 02/1987. 
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24 - Resolução - 143 de 27/12/2005 

Ementa: 
Estabelece a obrigatoriedade de registro das apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos 
pelas sociedades seguradoras em contas específicas e exclusivas para este fim e dá outras 
providências. 
Data da publicação : 30/12/2005. 
Altera: Revoga a Resolução CNSP nº 114, de 06/10/2004 . 
 
 

 
4.1.3. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DOS MERCADOS 

SUPERVISIONADOS 
 
 

Em relação às perspectivas para o mercado segurador, de previdência 
complementar aberta e de capitalização, podemos dizer que em 2005 intensificou-se o trabalho 
de aproximar o arcabouço regulatório brasileiro das normas internacionais, criando condições 
para que em 2006 se aprimorem a governança e os controles internos das empresas.  

 
Nesse contexto, pode-se destacar ainda as novas regras de solvência, a serem 

editadas a partir de 2006, cujo debate em 2005 foi intenso, pelas quais a exigência de capital 
retratarão os riscos assumidos pelas empresas fiscalizadas. Com essa nova metodologia de 
acompanhamento e com mais foco na avaliação da situação econômico-financeira e na 
prevenção de problemas, foram estabelecidos mais dois níveis de intervenção: plano corretivo de 
solvência e plano de recuperação de insolvência.  

 
O mercado de seguros deu um importante passo em direção à desregulamentação 

do setor. A SUSEP, em um trabalho de revisão do ambiente normativo revogou mais de 300 
circulares que regulam o mercado, um terço do total do estoque de atos normativos. Isso além de 
buscar, a cada nova norma, consolidar as regras vigentes e a legislação esparsa.  

  
Nos dois últimos anos, a SUSEP estabeleceu várias medidas no sentido da 

desregulamentação. Entre elas, instituiu a criação de ouvidorias, simplificou procedimentos para 
a aprovação de atos societários e eliminou a necessidade de homologação de alguns  por parte da 
autarquia. A Resolução CNSP nº 108, de 2004, agilizou julgamentos, viabilizou a eliminação do 
estoque de processos até o final de 2005 e criou incentivos para a implementação de ouvidorias. 
Por sua vez, o modelo de ouvidoria reconhecido pela SUSEP foi instituído por meio da 
Resolução CNSP nº 110. Finalmente, a Resolução CNSP n° 127 e a Circular SUSEP n° 292, 
ambas de 2005, viabilizaram o fim da mediação da SUSEP e o encaminhamento prévio das 
reclamações dos consumidores às ouvidorias. 

 
Foi instituída pela Resolução CNSP nº 115, de 2004, regulamentada pela Circular 

SUSEP nº 290, de 2005, a obrigatoriedade, para todo o mercado supervisionado pela SUSEP, da 
certificação técnica dos empregados e assemelhados que atuem nas áreas de regulação e 
liquidação de sinistros, sistemas de controle interno, atendimento ao público e venda direta de 
produtos. 

 
As normas em questão prevêem o credenciamento, perante a SUSEP, além da 

FUNENSEG e dos órgãos de classe, FENASEG e ANAPP, de instituições que tenham interesse 
na prestação dos serviços em questão e que apresentem capacidade técnica e de planejamento 
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compatíveis com o resultado pretendido, qual seja, a qualificação dos profissionais que atuam no 
mercado de seguros e previdência complementar aberta. 
 

Foi ainda reforçado o papel do auditor independente e do atuário responsável 
como instrumentos auxiliares da fiscalização (Resoluções CNSP n° 118/2004 e 135/2005), 
criando condições para a auto-regulação e viabilizando que a atuação da SUSEP seja mais 
eficiente e focada nos controles das empresas e não mais simplesmente na fiscalização do 
cumprimento de regras. 
 

O mercado segurador, a partir de 2006, adotará um sistema de registro de todas as 
apólices emitidas em seguro de danos no país. Neste sistema, desenvolvido ao longo de 2005, as 
apólices serão numeradas em seqüência nos respectivos ramos. As emissões somente serão 
autorizadas após o devido registro. Com isso, pretende-se eliminar os riscos de emissão de 
apólices frias, viabilizando um controle mais efetivo sobre as provisões técnicas, cosseguro, 
resseguro e limites de retenção das seguradoras. 

 
Em 2006 devem ser definidas as regras para a questão da blindagem dos ativos 

das seguradoras durante o período de recebimento dos benefícios de previdência e a 
consolidação de mecanismos de solvência para as seguradoras de previdência.  Além disso, as 
normas que tratam do regime contábil dos planos blindados e da segregação dos ativos estão em 
fase final de elaboração. Será um conjunto de normas baixadas pela CVM, SUSEP e CNSP. 
 
 

4.1.4. ANÁLISE DE PRODUTOS 
 
 
  No âmbito do Departamento Técnico Atuarial - DETEC, constata-se a 
manutenção da tendência, já observada, de apresentação de uma maior gama de produtos com 
características inovadoras. Cabe ressaltar que os planos de seguro não necessitam de aprovação 
formal prévia da SUSEP, à exceção dos planos de seguro de pessoas que prevejam cobertura por 
sobrevivência (produtos de acumulação). 
 

Essa maior diversidade é um dos resultados do processo de desregulamentação 
promovido pela SUSEP, podendo ser citada ainda, nesse contexto, a entrada de novas empresas, 
muitas de origem estrangeira, nos mercados fiscalizados, em movimento contrário ao observado 
até o ano de 2003. A atração do capital estrangeiro deve-se à perspectiva de abertura do mercado 
de resseguro. Não se pode deixar de salientar, entretanto, que a implantação de um ambiente 
regulatório em linha com as melhores práticas internacionais é também um atrativo, pois 
favorece a competitividade. Isso, na medida em que torna similares os custos de regulação e os 
níveis de eficiência e controle necessários para empresas de capital nacional e estrangeiro 
(demandadas por suas matrizes).   
 

A seguir, apresentamos demonstrativo de análise de produtos no exercício de 
2005.  Esta estatística contabiliza o total de análises de planos efetuadas pelo DETEC.  Nela 
estão incluídas análises de processos novos e processos antigos.  Cabe registrar que um mesmo 
processo, em geral, é analisado mais de uma vez, em função do atendimento pelas sociedades 
fiscalizadas de exigências verificadas nos planos.  A reanálise também pode ocorrer por 
necessidade de adequação de um produto a uma mudança de norma ou mesmo por mudanças nas 
características do produto. 
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ESTATÍSTICA DE PRODUTOS ANALISADOS PELO DETEC – 2005 
 

MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS PLANOS 
ENTRADA SAÍDA SALDO 

 Seguro 8.114 7.113 1.001 
 Previdência Complementar Aberta  2.342 2.313 29 
 Capitalização 960 944 16 
                                              TOTAL 11.416 10.370 1.046 

Observação:  
ENTRADA - Número de movimentações de processos para as Divisões 
SAÍDA – Números de análises efetuadas 
SALDO – Número de processos aguardando para serem analisados ou reanalisados. 
 
 
 
 

ESTATÍSTICA DE PRODUTOS SUBMETIDOS AO DETEC – 2005 
 

SAÍDA PLANOS ENTRADA
NOVOS DEFERIDOS INDEFERIDOS *AS 

 Seguro 932 937 20 460 
 Previdência Complementar Aberta  393 551 1 143 
 Capitalização 94 79 3 14 
                                            TOTAL 1.419 1.567 24 617 

Observação: 
ENTRADA NOVOS - Total de planos novos submetidos no mês.     
SAÍDA (D) - Total de planos deferidos no mês. (Pode referir-se a planos submetidos no mês ou em meses anteriores) 
SAÍDA (IN) - Total de planos indeferidos no mês. (Pode referir-se a planos submetidos no mês ou em meses 
anteriores)  
SAÍDA (AS) -Planos que foram arquivados por solicitação da empresa.  Neste caso, se inserem, por exemplo, os 
planos que uma empresa tenha desistido de comercializar. (pode referir-se a planos submetidos no mês ou em meses 
anteriores) 
 
 

4.1.5  ATOS SOCIETÁRIOS 
 
 

O processo de análise de atos societários é atribuição da Gerência de Registros e 
Autorizações – GERAT, do Departamento de Controle Econômico – DECON. Demonstramos, a 
seguir, a produtividade desta atividade ao longo do exercício de 2005, no tocante às solicitações 
dos mercados supervisionados: aumento/redução de capital, constituição, fusão/cisão/ 
incorporação, investidura/desinvestidura de administradores, reavaliação de imóveis, reforma de 
estatuto, representação, transferência de carteira e transferência de controle acionário. 
 
 

 
2005 

SALDO 
ANTERIOR 

ENTRADA 
DE 

PROCESSOS
ANALISADOS EM 

ANÁLISE 
 

APROVADOS

JAN 213 152 118 247 26 
FEV 247 133 140 240 37 
MAR 240 166 156 250 29 
ABR 250 259 184 325 22 
MAI 325 196 221 300 52 
JUN 300 197 205 292 66 
JUL 292 213 189 316 32 
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AGO 316 190 228 278 67 
SET 278 178 213 243 65 
OUT 243 151 160 234 12 
NOV 234 149 203 180 38 
DEZ 180 169 165 184 69 

TOTAL 213 2.153 2.182 184 515 
OBS.:  
SALDO ANTERIOR – representa o saldo final dos processos do mês anterior 
ENTRADA DE PROCESSOS – representa todos os processos que deram entrada, novos e movimentados de outros 
departamentos ou gerências 
ANALISADOS – representam os processos analisados e encaminhados à(s) outra(s) área(s) ou para aprovação, 
aptos ou indeferidos 
EM ANÁLISE – processos que estão com os analistas 
APROVADOS – processos encerrados 

 
 

4.1.6 COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS SOBRE OS PRODUTOS DE ACUMULAÇÃO 
(VIDA E PREVIDÊNCIA) 

 
 
 No contexto do presente Relatório de Gestão, julgamos relevante fazer um relato 
sobre os fundamentos técnicos e jurídicos que nortearam a série de mudanças legais e 
regulatórias promovidas ao longo dos anos de 2004 e 2005, ajustando a estrutura adotada nos 
planos abertos de poupança previdenciária comercializados no mercado brasileiro. 
 

O debate iniciado na década de 90, sobre a reforma da previdência, dado a 
inviabilidade de atendimento pelo Estado, de todas as pretensões da população relativamente à 
aposentadoria, transformou em percepção geral o que já era fato. Consolidou-se na sociedade a 
certeza de que o Estado não terá condições de promover a manutenção do padrão de vida de cada 
cidadão, bem como ficou clara a necessidade de que cada um prepare a sua aposentadoria com a 
maior antecedência possível. 
 

Na realidade, cada vez mais a previdência pública tende a deixar de ser a 
contrapartida a uma contribuição realizada pelo aposentado durante sua vida para tornar-se uma 
espécie de programa de renda mínima. E essa expectativa por parte da sociedade reforça a 
necessidade de que o cidadão acumule recursos para utilizar no momento em que deixar de 
trabalhar. 

 
Paralelamente, conquistamos a estabilidade econômica permitindo-se aos 

brasileiros o planejamento financeiro, pré-requisito para a transformação da preocupação com a 
poupança previdenciária em efetiva acumulação.  
 

Essas condições, entretanto, não bastariam para gerar o crescimento 
experimentado pela previdência complementar aberta. 
 

Assim, em 1995, com a edição das Leis nºs 9.249 e 9.250, respectivamente em 
seus artigos 13 e 33, foram criados os incentivos fiscais para a previdência complementar, 
materializados na dedutibilidade do valor de contribuições na apuração da base de cálculo do 
imposto de renda da pessoa física - IRPF. No campo regulatório, foram editadas a Resolução 
CNSP nº 06, de 1997, e a Resolução nº 2.286, de 1996, do Conselho Monetário Nacional, que 
trouxeram as regras do Plano Gerador de Benefício Livre – o PGBL.  
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Por sua vez, em 2001, com a Medida Provisória nº 2.113-30, de 2001, em seu 
artigo 6º, foram criados os incentivos fiscais para seguros de vida com cobertura por 
sobrevivência, pelo diferimento de tributação pelo IRPJ dos rendimentos obtidos no 
investimento de recursos naqueles planos. Em seguida, foram editadas a Resolução CNSP nº 49, 
de 2001, e a Resolução nº 2.733, de 2000, do Conselho Monetário Nacional, que instituíram as 
regras para o Vida Gerador de Benefício Livre – o VGBL, além dos Decretos nº 3.633, de 2000, 
e 3.819, de 2001, que previram, respectivamente, a necessidade de aprovação prévia de planos de 
seguro de vida com cobertura por sobrevivência e a alíquota zero para o imposto sobre operações 
financeiras – IOF – incidente sobre os prêmios pagos nessa espécie de plano. 
 

Desde o início desse período, em 1995, esses produtos têm apresentado 
crescimentos vertiginosos, comprovando a efetividade do esforço feito à época e a qualidade da 
visão de futuro então existente, que pela simples descrição das inovações implementadas fica 
evidente. 
 

Em outras palavras, o sucesso alcançado deve-se à oportunidade dos referidos 
incentivos fiscais, à correta atuação da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP - e do 
Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP – e à resposta dos agentes do mercado ao 
desafio de levar ao consumidor produtos transparentes que pudessem reconquistar o espaço da 
previdência complementar aberta. Ressalte-se que, após um longo período de instabilidade 
econômica, que não somente inviabilizava qualquer planejamento de poupança previdenciária, 
também foi gerada uma série de problemas relacionados aos atualmente chamados “planos 
bloqueados” (por terem a sua comercialização vedada e mantidos apenas os antigos 
participantes) e à insolvência dos antigos montepios. 

 
Nesse ponto, não se pode deixar de salientar que a padronização promovida pela 

regulação foi, naquele momento, extremamente eficiente, no sentido de transmitir para o 
consumidor a noção da existência de um sistema ordenado e confiável. Isso em contraponto ao 
ambiente anterior, de planos com características incompatíveis com a inflação alta, a qual tornou 
insignificante o valor de benefícios e resgates, e de riscos de insolvência evidenciados. 
 

Entretanto, a sociedade é dinâmica, e assim deve ser o ordenamento jurídico. 
 
Não obstante o sucesso já alcançado, alguns ajustes eram necessários para 

viabilizar a continuidade dos resultados obtidos e evitar que, no longo prazo, o mercado 
assumisse riscos incompatíveis com a segurança exigida para a atividade. 
 

Abstraindo-se do sucesso alcançado pelos produtos de acumulação previdenciária 
e do avanço que significaram as normas relativas aos planos abertos de poupança previdenciária, 
alguns problemas legais e regulatórios ficaram evidentes, na medida em que a atividade de 
previdência complementar aberta desenvolveu-se e ganhou relevância.  
 

Esses problemas eram obstáculos a serem removidos tanto no sentido de buscar a 
permanente melhora das práticas das Entidades Abertas de Previdência Complementar - EAPC´s 
como para assegurar a sustentabilidade do sistema no longo prazo. 
 

Do ponto de vista da regulação da atividade de previdência complementar aberta 
no Brasil, observando-se o panorama existente no final do ano de 2003, poder-se-ia indicar como 
principais problemas a serem resolvidos:  
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 A dificuldade dos consumidores para a realização da portabilidade, 
especialmente no que se refere ao prazo regulamentar de quatro dias para a transferência de 
recursos entre os planos. Essa dificuldade já começava a criar uma percepção negativa acerca da 
eficiência do sistema e de seu compromisso com o respeito ao consumidor. 
 

 A necessidade de, para alterar a natureza dos investimentos, requerer a 
portabilidade dos recursos investidos para um plano diferente, já que cada plano era destinado a 
uma espécie de investimento (renda fixa, composto e soberano). Isso com imposição de custos 
aos participantes e segurados (pela maior burocracia), às empresas (que tinham que requerer a 
aprovação de uma série de planos idênticos e com políticas de investimento diferentes) e à 
SUSEP (que tinha o dever de aprovar um número maior de planos). 

  
 A possibilidade de aportes extraordinários, inclusive por meio da 

portabilidade, em planos com bases técnicas defasadas, sem que as EAPC´s pudessem impor 
limites objetivos ao aumento do risco associado a cada participante ou segurado. Esse problema 
possibilitava, por exemplo, que um consumidor adquirisse um plano e não promovesse nenhuma 
acumulação, ou acumulasse em outro plano. Posteriormente, em momento próximo à entrada na 
fase de benefício, promover-se-ia aporte de grande valor. Essa distorção poderia ser descrita 
como a compra de uma anuidade com antecedência de muitos anos, durante os quais os termos 
do contrato ficariam defasados - se já não apresentassem alguma defasagem no momento da 
contratação. Tudo sem que a seguradora ou entidade aberta de previdência complementar 
obtivesse quaisquer dos ganhos associados à sua atuação na fase de acumulação dos recursos 
investidos. 
 

 O risco de alteração da expectativa de vida dos participantes e segurados no 
decorrer do período de acumulação, que pode ser bastante longo, pois a tendência é a população 
mais jovem e mesmo crianças tornarem-se participantes e segurados. Esse risco existe porque a 
tábua de mortalidade utilizada como referência para o cálculo do benefício era necessariamente 
fixa e definida no ato da contratação do plano. 

 
Por outro lado, alterações legais também se faziam necessárias, como a criação de 

um regime tributário que estimulasse a manutenção dos recursos investidos nos planos por um 
prazo mais longo, com benefícios para os consumidores e a economia como um todo, na medida 
em que permite a alocação mais eficiente da poupança previdenciária. 

 
De qualquer modo, a criação de um regime tributário que estimula a manutenção 

dos recursos dos participantes e segurados nos planos por prazos mais longos inseriu-se, na 
realidade, em um contexto no qual uma série de outras medidas relativas à tributação de fundos 
de investimento, e mesmo políticas públicas específicas, buscaram incentivar a alocação da 
poupança em investimentos de longo prazo. 

 
Outra questão de fundamental importância era a “blindagem” das reservas, 

evitando que eventual insolvência da entidade aberta ou seguradora venha a resultar em perdas 
para os consumidores.   Dada a transparência do produto, com informação trimestral, a cada 
participante ou segurado, dos valores investidos e de seu saldo individual, ficava clara a 
percepção (equivocada), por parte dos consumidores, de que existia uma efetiva segregação dos 
seus recursos relativamente às reservas da sociedade ou entidade.  Entretanto, as contas dos 
fundos de investimento exclusivo, vinculados aos planos sempre pertenceram às sociedades ou 
entidades, assim como qualquer ativo garantidor de reservas e provisões. Os recursos investidos 
nos planos ficavam, portanto, necessariamente sujeitos aos riscos de solvência da EAPC, sendo a 
sua aparente segregação uma realidade puramente contábil. 
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Em outras palavras, os recursos de planos de previdência aberta e de seguro de 

vida com cobertura por sobrevivência, como os planos PGBL e VGBL, devem ser aplicados, em 
sua totalidade, em fundos de investimentos especialmente constituídos.   No entanto, as quotas 
correspondentes pertencem à EAPC que administra o plano.  Assim, na eventualidade de falência 
ou liquidação extrajudicial da empresa, os recursos acumulados ficam vinculados à massa falida, 
e os participantes sujeitos ao concurso de credores.    Esse necessário concurso de credores, por 
sua vez, representava uma situação de baixa prioridade, que em geral resulta em perdas, pela 
utilização dos ativos da massa liquidanda no pagamento de dívidas tributárias e trabalhistas. 

 
Nesse sentido, a poupança previdenciária acumulada durante toda uma vida 

poderia ficar inacessível e até ser perdida, com reflexos extremamente negativos para o mercado 
de previdência complementar como um todo, dada a necessidade de credibilidade para a 
acumulação de recursos no longo prazo.  Não se pode esquecer, nesse contexto, o que significou 
a quebra dos montepios para o desenvolvimento dessa atividade. 

 
Por outro lado, a forma como atualmente estão estruturados os planos tem 

também um reflexo concorrencial.  A escolha da EAPC em que será feita a poupança 
previdenciária é precedida da avaliação, pelo consumidor, não só da sua eficiência, mas especial 
e principalmente da solidez e capacidade econômica da mesma, questões muitas vezes 
associadas ao porte da EAPC ou mesmo do conglomerado financeiro a que pertence.    De fato, 
sabe-se que a percepção de solidez é o primeiro e mais importante elemento para o consumidor 
na contratação de um plano. 

 
Dessa forma, a insegurança quanto à integridade dos recursos investidos dificulta 

o surgimento de EAPC’s de menor porte ou independentes de grandes conglomerados 
financeiros, dificultando a concorrência no mercado de previdência complementar e de seguros 
de vida com cobertura por sobrevivência.  

 
Com relação ao novo regime tributário e à blindagem das reservas, cumpre 

salientar que, nada obstante a sua necessidade e relevância, existia o risco de que produzissem, 
para o beneficiário, a percepção de instabilidade e de alteração de relações jurídicas já 
constituídas, o que poderia por a perder todo o trabalho de “conquista” dos consumidores já 
realizado com êxito. 

 
De fato, muito embora do ponto de vista jurídico a lei não possa ser vista como 

um “pré-contrato” com os ofertantes de planos, a expectativa de estabilidade do sistema não 
deixa de decorrer de uma espécie de promessa, por parte do legislador, de que os agentes 
econômicos podem realizar seu planejamento com base no ambiente legal previamente 
determinado.   Nesse sentido, o princípio da segurança jurídica é mais do que o seu núcleo 
constitucional de respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.   É, 
também, a expectativa de que o legislador, ao modificar as leis, fará isso quando for necessário e 
da forma menos gravosa possível para a atividade regulada. 

 
A maior dificuldade, então, é promover as alterações necessárias sem prejudicar a 

percepção do consumidor de estabilidade das regras, além de obviamente não atingir direitos 
adquiridos de quaisquer empresas ou pessoas.  
 

Tendo em vista os problemas acima apontados e a necessidade de promover a sua 
solução, diversas normas de natureza regulatória foram editadas ao longo dos anos de 2004 e 
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2005, todas respeitando os contratos vigentes e instituindo soluções a serem implementadas nos 
contratos a serem comercializados a partir de suas respectivas edições.  

 
Dessa forma, passamos a tratar das medidas adotadas em relação aos problemas 

verificados e seus respectivos fundamentos: 
 

 Fundos de Investimentos em Quotas de Fundos de Investimento – FAQES 
 

As Resoluções CNSP nºs 104 e 105, ambas de 2004, estabeleceram, 
respectivamente em seus arts. 1º e 4º, a possibilidade de que os fundos de investimento exclusivo 
vinculados a planos de poupança previdenciária fossem estruturados sob a forma de fundos de 
investimento em quotas de fundos de investimentos, simplificando a operação desses fundos e a 
informação a ser prestada aos consumidores.    Nada obstante a simplicidade da medida, não se 
pode deixar de notar que toda redução de custo regulatório viabiliza a redução do custo do plano 
para o consumidor.  

 
 Portabilidade 

 
Conforme anteriormente apontado, a dificuldade dos consumidores em realizar a 

portabilidade dentro dos prazos exigidos pelas normas vigentes já começava a se tornar um 
problema de imagem do mercado, inclusive com a abertura de diversos processos 
administrativos pela SUSEP para apuração de irregularidades. 

 
Na realidade, a sistemática anteriormente vigente não deixava claro o momento 

em que deveria ser contratado o plano cessionário, viabilizando a existência de pedidos de 
portabilidade para planos que sequer haviam sido contratados pelo consumidor. Essa hipótese 
gerava problemas como a portabilidade para planos cujas bases técnicas e condições contratuais 
eram possivelmente desconhecidas, o que justificava um esforço, por parte do plano cedente, 
para manutenção dos recursos ou do cliente. 

 
Além disso, com a possibilidade de imposição de limites para a realização de 

aportes extraordinários, a aceitação quanto ao recebimento dos valores por parte da EAPC 
cessionária passou a ser condição relevante e mesmo necessária à efetivação da operação. 

 
Para solucionar o problema, após processo de audiência pública, as Circulares 

SUSEP nºs 293 e 294, de 2004, ambas em seu art. 2º, em regra posteriormente inserida nas 
Resoluções CNSP nºs 131 e 132, de 2005, ambas em seu art. 5º, impuseram mudanças na forma 
de realizar a portabilidade.   Em suma, o requerimento de portabilidade passou a ter como 
condição prévia a contratação do plano cessionário, e o diretor responsável pelos controles 
internos (ou outro indicado pela EAPC) passou a ser pessoalmente responsável pelo 
cumprimento dos prazos regulamentares (quatro dias para a transferência dos recursos). 

 
Dessa forma, além de garantir maior transparência para o consumidor, a EAPC 

cessionária passou a ser mais um ente a fiscalizar o cumprimento, por parte da EAPC cedente, 
das normas regulamentares aplicáveis. 

 
Com as mudanças efetuadas, os problemas acima foram solucionados, em razão:  
 
 da mudança de postura da SUSEP, que realizou fiscalizações específicas para 

tratar dos procedimentos de cada EAPC referentes à portabilidade; 
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 da possibilidade de responsabilização pessoal do diretor de controles internos;  
 

 do amadurecimento do mercado como um todo, os agentes privados 
estabeleceram, como instrumento de auto-regulação, um sistema institucional de controle para 
garantir atendimentos tempestivos e adequados a pedidos de portabilidade. 

 
O resultado, já alcançado pelas normas acima citadas, é que a questão da 

portabilidade simplesmente deixou de existir como problema relevante, inclusive pelas 
estatísticas de reclamações feitas à própria SUSEP.  
 

 Aportes Extraordinários 
 

As mesmas Circulares acima mencionadas criaram também a possibilidade de que 
os contratos previssem limites para prêmios, contribuições e portabilidades de valor 
extraordinário.   Naturalmente, essa medida não poderia ter sido adotada em relação a planos já 
contratados, sob pena de violação de ato jurídico perfeito, qual seja, o contrato já celebrado e 
plenamente vigente.   Na medida em que os mesmos não estipulavam qualquer limite para 
aportes extraordinários de recursos, não poderia a regulação fazê-lo, não cabendo ao regulador 
essa espécie de intervenção, que, de resto, violaria a Constituição Federal. 

 
Entretanto, para planos a serem futuramente contratados, em razão da eventual 

e/ou superveniente inadequação técnica de produtos e da limitação dos riscos a estes 
relacionados, as EAPC’s foram expressamente autorizadas a inserir nos contratos disposições 
que estabeleçam limites relacionados, por exemplo, ao estoque de recursos já investidos, ao 
tempo restante para a entrada na fase de benefício ou ambos. 
 

A norma não indicou que limites seriam esses, entendendo-se que a regulação 
excessiva do tema dificulta a busca de suas próprias soluções pelos agentes privados, estes já 
com um maior grau de amadurecimento institucional. Diferentemente, exigiu-se tão somente que 
devem ser totalmente transparentes para o consumidor, no momento da contratação do plano. É 
ainda, nos termos da regra, obrigatório o estabelecimento de critérios objetivos, vedada qualquer 
discricionariedade da seguradora ou entidade aberta de previdência complementar na aceitação 
ou não dos referidos aportes. 

 
 Planos Multifundos 

 
Também com as Resoluções CNSP nºs 124 e 125, de 2005, ambas em seu art. 3º, 

foi eliminada a vinculação dos planos a uma espécie específica de fundo de investimento 
exclusivo (renda fixa, composto e soberano).  Adotou-se como forma os planos “multifundos”, 
reduzindo o trabalho das empresas e da própria SUSEP na aprovação e análise de planos, bem 
como evitando que eventual mudança de perfil de investimento por parte do consumidor 
demandasse a portabilidade entre planos, ainda que ambos fossem operados pela mesma EAPC. 
 

De fato, os planos antes existentes, tinham seus recursos investidos em cotas de 
fundo de investimento especialmente constituído, cujo perfil podia ser, nos termos das normas 
antes vigentes, soberano, renda fixa ou composta. Dessa forma, o adquirente determina, no 
momento da contratação e de forma definitiva, o perfil de risco dos investimentos vinculados ao 
plano. 
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Entretanto, caso o adquirente pretenda alterar esse perfil - por exemplo, transferir 
os recursos investidos em um plano “renda fixa” para aplicações disponíveis em um plano 
“composto” - ele deverá necessariamente contratar esse outro plano, com: 

 
 A assinatura de nova proposta de inscrição; 

 
 Fornecimento e recebimento de todos os documentos referentes a uma nova 

contratação; e 
 

 A realização de portabilidade, resultando esses procedimentos em custos para 
a operação como um todo. 

 
Mesmo do ponto de vista da rotina administrativa da EAPC e da SUSEP, a 

necessidade de aprovação de diversos planos, diferenciados pela espécie de investimentos a que 
se vinculam, gera evidente sobrecarga de trabalho.  Na realidade, o plano multifundo não é mais 
uma opção entre aqueles a serem oferecidos aos consumidores. Diferentemente, o que determina 
a norma em questão é que os planos não serão mais classificados com base na natureza dos 
fundos de investimento a eles vinculados, embora os fundos sejam parte integrante do plano.  

 
Obviamente, a possibilidade de alteração, por parte do segurado ou participante, 

da natureza dos fundos de investimento exclusivo nos quais estão aplicados seus recursos, 
somente pode dar-se antes da entrada na fase de pagamento de benefícios. Após esse momento, 
os recursos passam a ser administrados pela EAPC, que assume a responsabilidade de efetuar 
pagamentos de valores fixados nos termos estipulados no contrato.  

 
No caso, caberá às EAPC’s implementarem essa mudança regulatória de forma a 

simplificar a sua atuação, alocando a cada espécie de contrato, todos os fundos de investimento 
exclusivo que estejam à disposição do participante ou segurado. 

 
Naturalmente, o cuidado na comunicação com o consumidor deve ser o de, nos 

termos das normas em questão, obter do segurado ou participante, no ato da escolha ou alteração 
da natureza dos investimentos escolhidos, manifestação formal indicando os fundos em que 
pretende ver investidos os recursos que aloca ao plano. Essa declaração substituirá, com evidente 
redução da burocracia, o pedido de portabilidade para um novo plano. 

 
 Tábua de Mortabilidade Referencial 

 
Entre as alterações promovidas no ambiente regulatório, a mais importante, do 

ponto de vista da manutenção e viabilidade do sistema no longo prazo, foi a criação da 
possibilidade de utilização de tábuas biométricas elaboradas e a serem atualizadas, durante o 
período de diferimento, por instituição independente, com reconhecida capacidade técnica, a 
partir de experiência da própria EAPC ou do mercado como um todo.  

 
Em outras palavras, as EAPC’s, ao invés de definirem no ato da contratação, uma 

tábua de mortalidade fixa que fatalmente ficaria desatualizada a longo do tempo, pela melhora da 
expectativa de vida da população, poderão indicar no contrato uma tábua referencial, atualizável, 
de acordo com metodologia previamente aprovada pela SUSEP, por instituição independente 
com capacidade técnica para tanto. 

 
De fato, conforme tem sido apontado por todas as avaliações do mercado 

brasileiro, inclusive feitas por instituições como o Fundo Monetário Nacional, é evidente a 
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crescente evolução da medicina e de sua capacidade técnica e a ampliação, cada vez 
rapidamente, da expectativa de vida da população. E isso ocorre com mais intensidade na faixa 
de população com mais recursos econômicos, que são precisamente os consumidores dos planos 
em questão. 

 
Nesse sentido, torna-se necessário viabilizar a atualização, durante o período de 

diferimento, das tábuas de mortalidade adotadas para cálculo de benefícios a serem pagos no 
futuro. Isso sem que se outorgue às EAPC’s a prerrogativa de alterarem unilateralmente essas 
tábuas, o que fatalmente seria objeto, no futuro, de reclamações e ações judiciais. 
 

Por sua vez, mesmo a simples atualização, por parte da EAPC, da tábua de 
mortalidade apontada como referência no contrato, poderia resultar em conflito de interesses, já 
que o valor dos benefícios a serem pagos (ou seja, da obrigação a ser assumida pela EAPC 
perante os participantes e segurados) depende da tábua adotada. 

 
Existiria ainda a possibilidade de indicação da tábua de mortalidade, pela EAPC, 

tão somente no momento da entrada em benefício. E isso poderia ocorrer com uma antecedência 
que garantisse ao participante ou segurado a possibilidade de portar os valores acumulados para 
adquirir direito ao recebimento de rendas em outra EAPC. Mas essa espécie de procedimento 
reduziria a natureza previdenciária do plano, transformando-o, até o momento da entrada em 
benefício, em um simples instrumento de acumulação. 

 
Assim, as Resoluções CNSP nºs 131 e 132, de 2005, ambas em seu art. 11, 

previram a possibilidade de utilização de tábuas biométricas elaboradas e a serem atualizadas, 
durante o período de diferimento, por instituição independente, com reconhecida capacidade 
técnica. O modelo brasileiro apresentará as vantagens de um sistema como o chileno, no qual a 
contratação do benefício se dá posteriormente e de forma autônoma relativamente à fase de 
acumulação.  
 

Por outro lado, afasta-se o risco de reduzir a natureza previdenciária dos planos, 
no sentido de transformá-los estritamente em fundos de investimento de longo prazo. Isso na 
medida em que a contratação do plano, desde o início, indica a existência de duas fases 
claramente delimitadas: a acumulação e o benefício, ambas, já no momento da contratação com 
as suas bases plenamente ajustadas. Tudo sem que esse ajuste prévio resulte em elevado risco de 
subseqüente inadequação técnica e impossibilidade de sustentação do plano. 

 
Conforme já ocorria, as tábuas biométricas em questão deverão ser objeto de 

prévia aprovação da SUSEP, que avaliará a metodologia e a confiabilidade dos dados utilizados 
na sua elaboração, ficando a Autarquia livre para, a qualquer tempo, fiscalizar a correta e 
adequada implementação dos critérios de elaboração e atualização. 

 
Por fim, a impossibilidade, por qualquer motivo, de utilização da tábua biométrica 

elaborada nos termos propostos, implicará na utilização, para cálculo dos fatores de rendas dos 
participantes, daquela definida pelo CNSP como limite máximo da taxa de mortalidade, que no 
momento é a AT-1983 Male. Com esse dispositivo, pretende-se evitar a criação de um vácuo 
jurídico na hipótese de que, por qualquer razão, a atualização da tábua de mortalidade utilizada 
não seja mais possível nos termos aprovados pela SUSEP. 
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4.1.7. COBERTURAS DE RISCO EM SEGURO DE PESSOAS 
 
 

Os seguros de pessoas, denominação do seguro de vida adotada pelo Código 
Civil, durante muito tempo tiveram a sua atratividade e o seu desenvolvimento técnico 
prejudicados pela instabilidade econômica. E esse problema, naturalmente, refletiu-se na 
legislação aplicável, que ficou desatualizada e incompatível com a necessidade de fortalecimento 
da atividade em benefício da sociedade em geral, tanto no sentido de proteção dos cidadãos 
como no sentido de ser um instrumento de alocação de poupança em investimentos de longo 
prazo.  

 
Nesse sentido, procurou-se, no contexto da adaptação da legislação ao Código 

Civil, consolidá-la, criando os limites necessários ao tratamento adequado do consumidor e 
visando, principalmente, a flexibilização e transparência dos produtos oferecidos pelo mercado 
segurador. 

Assim, em 2004, foi editada a Resolução CNSP nº 117, a qual, ao longo do ano de 
2005, foi regulamentada pelas Circulares SUSEP nº 302, posteriormente alterada pela de nº 316, 
e pela Circular SUSEP nº 317, específica para os planos coletivos.   

 
No que se refere aos planos coletivos, não é demais salientar que a atividade vinha 

gerando grande quantidade de reclamações e sendo, do modo como estava sendo conduzida, um 
dos entraves ao desenvolvimento do seguro de pessoas no Brasil.  

 
De fato, as normas em questão foram o primeiro e principal passo para a 

construção de um novo ambiente e de uma nova realidade para os seguros de pessoas. 
 
Dentre as principais alterações promovidas, podemos destacar as seguintes: 
 
 possibilidade de não configuração da cobertura de invalidez por doença, 

como uma antecipação da cobertura de morte, bem como possibilidade de sua 
comercialização de forma isolada; 

 
 nova conceituação de invalidez por doença, objetivando minimizar os 

problemas verificados quando da liquidação de sinistros relacionados a esta cobertura; 
 
 especificação de que a denominação de qualquer plano de seguro como de 

vida está condicionado, obrigatoriamente, ao oferecimento da cobertura de morte qualquer 
causa; 

 
 definição das modalidades escolares, no âmbito do seguro educacional, 

nos termos da Lei n.º 9.394/96; 
 
 ratificação quanto à possibilidade de fracionamento do prêmio, distinto do 

mensal; 
 
 esclarecimento sobre os procedimentos a serem adotados em caso de 

suspensão de cobertura, por inadimplência, quando adotados na estruturação do plano; 
 
 ratificação quanto à aplicabilidade aos seguros de pessoas das cláusulas de 

perda de direitos nos termos do novo Código Civil e da Circular SUSEP n.º 256/04; 
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 ratificação quanto à possibilidade de adoção de cláusula compromissória 
de arbitragem; 

 
 possibilidade de adoção de taxas ou tábuas biométricas que não atendam 

aos limites previstos no art. 11 da Resolução CNSP n.º 117/04, desde que sejam incluídos à 
nota técnica atuarial estudos que demonstrem sua adequabilidade e viabilidade técnica; e 

 
 autorização expressa para que toda e qualquer cobertura compatível com 

os seguros de, ainda que não prevista expressamente na circular, fosse desenhada e oferecida 
pelas seguradoras. 

 
Com as mudanças promovidas, espera-se que, nos próximos anos, ocorra um 

processo de grande crescimento e sofisticação do mercado de seguros de pessoas no Brasil, que 
deve buscar a relevância econômica e o alcance na sociedade como o existente em países de 
economias desenvolvidas. 

 
Ainda no tocante aos seguros de pessoas, o ano de 2005 foi especialmente 

importante para o aumento da base de segurados, com o estímulo, inclusive por meio da edição 
da Circular SUSEP nº 306/2005, para que as empresas fiscalizadas desenvolvessem produtos 
direcionados ao público de baixa renda. 
 

 
4.1.8. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR 

   
 

A seguir elencamos comentários, que identificam alguns procedimentos que vêm 
sendo adotados pela SUSEP  para a proteção aos consumidores dos mercados de seguros, 
previdência complementar aberta e capitalização e expõem os princípios que têm fundamentado, 
nesse particular, a atuação da Autarquia. 
 
 Pode-se conceituar regulação, do ponto de vista normativo, como a intervenção 
normatizante no ambiente econômico, realizada de modo a reduzir a liberdade negocial e/ou 
indicar parâmetros de atuação a serem seguidos pelos agentes privados. É, ainda, não a produção 
de um ato ou de um conjunto de atos, mas um processo, cujas características e dinâmica 
dependem de cada ordenamento jurídico e de cada realidade especifica. 
 
  Em outras palavras, regulação não é, mesmo do ponto de vista normativo, a 
simples imposição de regras. 
 

Conceituada a regulação, notamos, a existência de diversos surtos de juridificação 
que resultaram, nessa ordem cronológica:(i) na diferenciação entre a economia e o Estado, com 
a estruturação das bases do sistema de direito civil, (ii) no estabelecimento de prerrogativas dos 
cidadãos em face do Estado, em razão do princípio da legalidade e do Estado de Direito, (iii) na 
construção da legitimidade da participação dos cidadãos no processo político e de formação das 
leis e (iv) na intervenção estatal no ambiente econômico como elemento de equilíbrio e proteção 
da sociedade em geral. Este último caracteriza justamente o surgimento da regulação como 
fenômeno normativo e do direito econômico. 
 

Nesse contexto, considerando o atual estágio de evolução do ordenamento 
jurídico, bem como o desenvolvimento e sofisticação alcançados nas relações econômicas, o 
Estado já não pode impor regras de conduta detalhadas e fiscalizar permanentemente o seu 
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cumprimento. O Estado deve estimular e mesmo exigir a atuação dos agentes privados na 
implementação de suas próprias soluções, em um sistema reflexivo, focado nas estratégias de 
supervisão adotadas e não no conteúdo das regras a serem seguidas. 

 
  Somente com a referida mudança de enfoque o Estado desincumbir-se-á da 
responsabilidade de ser vigilante onipresente do funcionamento dos mercados, cuja 
complexidade e dinâmica tornam essa missão impossível. 
 

Por outro lado, a globalização da economia, com a gradativa implantação, na 
prática, de um monismo jurídico, inviabiliza a atuação do estado regulador em uma linha 
absolutamente desvinculada de práticas internacionais e também impõe uma mudança de 
atitude. Não sendo dessa forma, a opção seria estar ao largo dos processos de desenvolvimento 
econômico mundiais. 
 

 No tocante à rápida e eficiente resolução de problemas, para o Estado regulador, 
a eficiência do mercado gera uma menor necessidade de intervenção. E dada a escassez de 
recursos que tem caracterizado as organizações estatais (que numa economia globalizada 
enfrentam a competição pela menor tributação e pela maior atratividade de capitais e atividades 
econômicas), isso é sempre desejável. 

 
Além disso, já fazendo referência especificamente à proteção do consumidor e à 

atuação do Estado regulador na solução de controvérsias entre as empresas e seus clientes, a 
existência de múltiplos conflitos de interesses e demandas perante o Poder Judiciário resulta em 
danos à imagem e à confiabilidade do mercado. E esse problema depõe especialmente contra o 
desenvolvimento dos mercados de seguros, previdência e capitalização, cujo principal “produto” 
é a confiança. Além disso, há ainda o risco de que a proteção do consumidor, por ser excessiva, 
resulte no estímulo a fraudes. 

 
Por outro lado, como efeito colateral dos problemas acima mencionados, 

alimenta-se uma crença na existência de desequilíbrios sistêmicos e uma tendência de proteção 
ao consumidor que pode tornar-se, do ponto de vista jurídico, descabida, gerando ainda mais 
desequilíbrio, por meio de precedentes inadequados. É o exemplo do caso em que se impede o 
despejo de locatária idosa e inadimplente, protegendo-se uma senhora e criando-se uma 
dificuldade para outras milhares, que se verão forçadas a oferecer garantias adicionais para 
tornarem-se locatárias. 

 
Note-se que o Estado, pela própria natureza de suas normas (necessariamente 

gerais e cogentes) e atuação, tende a “exagerar na dose” e produzir restrições e regras mais 
rígidas do que as efetivamente demandadas pelos problemas a serem solucionados. Nesse 
contexto, aliás, é que deve ser percebida, pelo mercado, a necessidade da construção de um 
ambiente auto-regulado. 

 
Em razão das questões acima descritas, encontra-se em implementação pela 

SUSEP, um processo de “devolução” do tratamento das demandas do consumidor pelo mercado, 
por meio do estímulo à criação de ouvidorias e sistemas eficientes de atendimento  aos 
consumidores, e monitoração da eficiência desses sistemas. Esse é um dos elementos da 
implementação da supervisão baseada em riscos, no qual a Autarquia tem atuado com a 
imposição e cobrança de controles e redutores de riscos e compliance, em linha com as melhores 
práticas de supervisão internacionais. 
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A necessidade dessas mudanças deve-se, naturalmente, ao dispêndio, pelo 
Estado, de recursos de tempo e estrutura, sem que se tenha como resultado a eficiência do 
mercado, já que a hipertrofia da atuação estatal, no caso, sustenta a ineficiência das empresas na 
solução dos conflitos surgidos no âmbito de suas relações com consumidores.  

 
 Dito isso, passamos então a descrever mais pormenorizadamente as mudanças de 
normas que vêm sendo realizadas para alcançar os objetivos antes mencionados. 
 
   Nos termos do Decreto-Lei nº 73, de 1966, e da Lei complementar nº 109, de 
2001, cabe à SUSEP fiscalizar os mercados de seguros, previdência complementar aberta e 
capitalização.  
 
  Nesse contexto, a proteção do consumidor por parte da SUSEP tem sido 
concretizada em diversas frentes, a saber: (i) produção normativa buscando eliminar os riscos de 
desrespeito aos direitos dos consumidores e criando ambiente negocial justo e transparente, (ii) 
atenção permanente aos mercados fiscalizados, coibindo práticas injustas e irregulares, e (iii) 
abertura de processos administrativos sancionadores em face de reclamações formuladas por 
consumidores. 
 
  No que se refere à instauração e julgamento de processos, embora não tenha o 
poder de impor em casos concretos o seu entendimento às empresas fiscalizadas, a SUSEP 
sempre atuou no atendimento direto ao consumidor, tratando das reclamações e promovendo 
desde a mediação até a abertura de processos administrativos sancionadores, os quais podem 
resultar na aplicação de penalidades administrativas (em geral de caráter pecuniário).  
 
   Por outro lado, não é demais notar que a Lei nº 8.078, de 1990 - o Código de 
Defesa do Consumidor - estabeleceu um novo paradigma para as relações de consumo (entre as 
quais estão os seguros, a previdência complementar aberta e a capitalização), trazendo crescente 
conscientização da população quanto aos seus direitos.  
 

Em decorrência desses elementos, especialmente ao longo da segunda metade da 
década de 90, ficou claramente configurado o excesso de reclamações formuladas pelos 
consumidores, em razão da ineficiência das empresas no tratamento da insatisfação de seus 
clientes, estimulada pela atuação da própria SUSEP, que passou a exercer o papel (impróprio) 
de “serviço de atendimento ao cliente” das sociedades e entidades fiscalizadas. 

 
A situação fática acima mencionada, juntamente com a estrutural escassez de 

recursos que caracteriza o Estado, gerou grande acúmulo de processos em alguns setores da 
SUSEP, podendo-se dizer mesmo que existia risco de colapso nas atividades da Autarquia. 

  
Nesse contexto, a partir de meados de 2003, foi feito um grande esforço, por 

alguns grupos de trabalho e comissões, que resultaram, em suma, nas seguintes propostas: (i) 
uma nova norma processual, (ii) o benefício de redução de multa para as empresas que 
instituíssem ouvidorias e sistemas eficientes de atendimento ao consumidor, (iii) um modelo de 
ouvidoria cuja instituição daria direito ao benefício referido no item anterior e outros, (iv) uma 
norma instituindo a inscrição, no cadastro de pendências da SUSEP, de empresas que 
alcançassem número excessivo de reclamações de consumidores (com a conseqüente 
impossibilidade, p.ex., de emissão de certidões negativas e aprovação de atos societários e 
produtos) e (v) uma sugestão de estrutura para a ouvidoria da própria SUSEP. 
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Passamos a tratar das principais inovações normativas acima indicadas: 
 
 Resolução CNSP n. 108, de 2004 – Norma Processual  

 
Estabeleceu novas instâncias para julgamento mais ágil dos recursos das 

empresas supervisionadas e alterou dispositivos da Resolução CNSP nº 60, de 2001, criando o 
benefício de redução de eventuais multas para as empresas que instituíssem ouvidorias ou 
sistemas semelhantes de atendimento ao consumidor.  
 

 Circular SUSEP n. 250, de 2004 – Norma de Pendências 
   
  Revogou a de nº 170, de 2001, e permitiu a inclusão, das sociedades e entidades 
que permanecessem com níveis de reclamação acima de padrões estabelecidos pela SUSEP por 
mais de 60 dias, no “Sistema de Cadastro de Pendências da SUSEP”, nos termos do art. 65 da 
Resolução CNSP nº 60, de 2001. 
 
  Essa medida tornou a existência de reclamações por si só – e conseqüentemente a 
ineficiência do sistema de atendimento ao consumidor de cada sociedade ou entidade - uma 
questão a ser sanada, independentemente da penalidade aplicável em cada caso concreto.  
 

 Resolução CNSP nº 110, de 2004 – Elementos Mínimos de Ouvidorias 
 
Principal inovação normativa no âmbito do processo ora descrito, visa estimular 

as sociedades e entidades fiscalizadas a implantarem suas ouvidorias ou sistemas similares de 
atendimento ao consumidor, instituindo elementos estruturais mínimos para esses últimos.  
 

A implantação voluntária dessas estruturas resultaria na outorga de benefícios já 
criados, como a redução no valor de eventuais multas (instituída pela Resolução CNSP nº 108, 
de 2004), e de outros a serem instituídos no futuro.  
 
  Como alguns dos principais requisitos citados acima, se pode mencionar: (i) a 
fixação de alçada decisória de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por caso, (ii) o grau de autonomia 
do ouvidor, com vinculação direta à Presidência da empresa, com atuação personalizada, 
independente e imparcial e (iii)  a garantia de livre acesso do ouvidor aos setores da empresa 
para apuração e solução dos casos.  
  
  Ponto importante é que, alcançados índices de eficiência a serem definidos pela 
SUSEP, os sistemas de atendimento ao consumidor de cada sociedade ou entidade, 
independentemente da estrutura adotada, darão às sociedades e entidades fiscalizadas o direito 
aos benefícios outorgados às ouvidorias e sistemas reconhecidos. 
 
    O reconhecimento das ouvidorias pela SUSEP é expresso e específico para cada 
empresa, mediante requerimento do respectivo presidente ao Superintendente da SUSEP.  O 
pleito é deferido caso o regimento interno ou projeto básico da ouvidoria atendam aos requisitos 
mínimos legais.  
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   A estruturação e funcionalidade da ouvidoria e os procedimentos para 
atendimento, encaminhamento e resposta das demandas ao consumidor devem ser 
demonstrados, assim como a adequada divulgação desse serviço ao consumidor, seja por meio 
de sítio da rede mundial de computadores, mala direta ou anexo à apólice ou manual do 
segurado. 
 
   A atuação do ouvidor deve dar-se na defesa dos direitos dos consumidores na sua 
relação contratual, esclarecimentos dos seus deveres, solução dos conflitos e integração com as 
demais áreas das empresas, o que deve resultar na otimização de rotinas, produtos, serviços e em 
práticas mais adequadas às necessidades dos clientes.  Tudo com o fim de evitar a reincidência 
de conflitos e problemas.  
 
   A ciência formal, clara e objetiva ao consumidor da resposta, a comunicação 
quanto a encaminhamentos da demanda, as providências adotadas pelas áreas competentes e a 
aferição de sua satisfação com o atendimento prestado são essenciais.  
 
  É necessária também a diferenciação entre a ouvidoria e os serviços de 
atendimento ao consumidor tradicionais – “SACs”.  Embora as demais instâncias de 
atendimento possam ser utilizadas como filtro inicial para recepção de demandas (requerimentos 
de informação e reclamações), o consumidor deve ter assegurado o seu direito de acessar a 
ouvidoria, caso esteja insatisfeito com a solução dada ao problema pelas instâncias anteriores. 
 
   Um arquivo com o registro das demandas recebidas dos respectivos 
encaminhamentos, assim como relatórios semestrais para a Diretoria e o Conselho de 
Administração, com as ações e recomendações do ouvidor, devem estar disponíveis ao órgão 
fiscalizador.  Esse elemento é fundamental: (i) para imputar responsabilidade às esferas 
superiores da administração, (ii) para tornar transparente aos acionistas as ineficiências 
verificadas no contexto ora em discussão e (iii) para viabilizar a realização da fiscalização não 
mais em casos concretos e sim no gerenciamento do tratamento do consumidor pela sociedade 
ou entidade. 
 
  A norma também abre a possibilidade de reconhecimento de ouvidorias coletivas 
ou terceirizadas contratadas pelas sociedades ou entidades, desde que sejam apresentados 
critérios alternativos de funcionamento e operação à SUSEP. 
  
  Perceba-se que não há restrições nem especificações sobre os tipos de entidades 
que poderão vir a oferecer os serviços de ouvidorias coletivas, podendo ser entidades privadas 
de qualquer gênero: associações, sindicatos, federações, etc. E não existe uma estrutura imposta 
de ouvidoria. Aliás, a própria ouvidoria não é obrigatória.  Pretende-se, com isso, viabilizar a 
potencialização da criatividade do mercado para a construção da estrutura de atendimento ao 
consumidor adequada a cada cultura empresarial e a cada empresa. 
 

Quanto aos ouvidores, podem ser indicados profissionais de renome e 
experiência, pessoas físicas ou jurídicas, terceiros prestadores desse serviço ou funcionários da 
empresa, advindos dos seus mais diversos setores, podendo ser, ainda, o próprio Presidente da 
empresa.  De qualquer modo, são recomendáveis à atuação idônea e ética, experiência, 
conhecimento da legislação securitária e habilidades inter-pessoais, voltadas à 
comunicabilidade, integração e capacidade para dirimir conflitos. 

 
Cumpre enfatizar que a conclusão da demanda pela ouvidoria não impede o 

consumidor, em caso de insatisfação com o desfecho, de formalizar reclamação perante SUSEP 
ou outros órgãos de defesa do consumidor e de ajuizar ação judicial.    E cabe, em qualquer 
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situação, ao órgão fiscalizador, realizar as investigações que se fizerem necessárias à apuração 
da irregularidade e à eventual imposição da penalidade cabível. 
 

 Resolução CNSP nº 127 e Circular SUSEP nº 292, de 2005  
 
Eliminação da mediação realizada pela SUSEP.  Ultrapassada a primeira fase do 

processo, em que foram agilizados os julgamentos de processos administrativos, ajustadas as 
normas processuais e estimuladas as sociedades e entidades fiscalizadas a estruturarem sistemas 
mais eficientes de atendimento ao consumidor, fez-se necessário dar o passo que melhor 
representa o processo em implementação, qual seja, a eliminação da mediação realizada pela 
SUSEP. 
  
 Nesse contexto, foi editada a Resolução CNSP nº 127, de 2005, a qual alterou 
alguns artigos da Resolução CNSP nº 108, de 3 de fevereiro de 2004, que regula o Processo 
Administrativo Sancionador – PAS no âmbito da SUSEP.   Essa alteração eliminou, do ponto de 
vista normativo, a necessidade de realização da mediação como procedimento prévio à abertura 
de processos administrativos sancionadores. 
 
 Na realidade, a mediação, meio pelo qual a SUSEP assistia os consumidores, 
prevenindo ou resolvendo conflitos, foi substituída por encaminhamento prévio das demandas às 
ouvidorias reconhecidas nos termos da Resolução CNSP nº 110, de 2004.  Essa medida 
representou o retorno, para as sociedades ou entidades, da responsabilidade pela solução dos 
seus conflitos sem a necessidade de intervenção do Estado.  
 
   Regulamentando essa norma, a Circular SUSEP nº 292, de 2005, disciplinou os 
procedimentos de atendimento ao consumidor e a transformação de suas denúncias em 
processos administrativos sancionadores, instituindo rígidos padrões de procedimentos.  
 
  As principais inovações promovidas pela Circular em comento foram (i) a 
eliminação da fase de mediação, com a sua substituição pelo encaminhamento das demandas a 
sistemas reconhecidos de atendimento aos consumidores, (ii) a determinação de que, inexistindo 
os referidos sistemas, será imediatamente aberto processo para apuração de irregularidades e 
aplicação das penalidades cabíveis e (iii) a previsão de elaboração e determinação de índices, 
com vistas à verificação da eficiência e eficácia dos sistemas de atendimento aos consumidores 
de cada sociedade ou entidade fiscalizada. 

  
O resultado das mudanças de normas e procedimentos acima descritos já pode ser 

sentido. A esse respeito, vide quadros de fls. 49 e 50 – Processos Julgados. 
 

Como se vê, a partir de 2003 mais processos foram julgados e o valor total das 
multas arrecadadas, em razão do estoque acumulado, aumentou. Isso levou os agentes do 
mercado a dispensar mais atenção ao tema do atendimento ao consumidor e às reclamações 
propostas perante SUSEP, o que serviu como estímulo às sociedades ou entidades para a criação 
das ouvidorias. 

 
Além disso, na medida em que as ouvidorias passaram a ser o instrumento que 

possibilitava às sociedades e entidades fiscalizadas ter uma última chance de resolver o pleito do 
consumidor antes da abertura de um processo administrativo, as sociedades e entidades 
fiscalizadas que não haviam instituído suas ouvidorias fizeram-no, inclusive pressionadas pela já 
evidente concorrência na construção do melhor canal de comunicação com o consumidor.  
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A título de ilustração, cumpre notar que, dependendo da referência utilizada 
(reservas e provisões, número estimado de consumidores ou faturamento), de 85% (oitenta e 
cinco por cento) a 95% (noventa e cinco por cento) do mercado já adotaram sistemas de 
atendimento a consumidor reconhecidos pela SUSEP.  

 
Esses sistemas, por sua vez, são, dependendo do caso, individuais, atuantes em 

grupos de empresas, prestadores de serviço ou coletivos (criados e dirigidos por órgãos de 
classe).  E ainda, as diferentes ouvidorias já competem entre si pela obtenção dos melhores 
índices e pela estrutura mais adequada e eficiente. 

 
O que se nota, em suma, é que vem sendo implementado um processo de mudança 

dos procedimentos da SUSEP com vistas à alteração da cultura e comportamento das sociedades 
e entidades fiscalizadas, o qual teve as seguintes fases bem delimitadas:  

 
 eliminou-se o passivo de reclamações a serem analisadas pela Autarquia;  

 
 construiu-se um modelo de estrutura para atender melhor o consumidor, 

evitando o surgimento em excesso de novos processos;  
 

 estimulou-se a adoção desse modelo pelas sociedades e entidades 
fiscalizadas;  
 

 na medida em que o modelo foi implementado pela maior parte do mercado, 
eliminou-se a realização de mediação realizada pela SUSEP; e  
 

 criaram-se as bases para que a supervisão e fiscalização da SUSEP fosse 
exercida não mais sobre cada reclamação específica mas sim com foco nos sistemas de 
atendimento ao consumidor existentes em cada sociedade ou entidade fiscalizada. 

 
  Feito tudo isso, ainda é necessário que se definam os instrumentos e medidas a 
serem utilizados no controle e avaliação da qualidade das estruturas de atendimento ao 
consumidor das sociedades e entidades fiscalizadas.  Alguns parâmetros possíveis, nesse 
contexto, seriam, por exemplo, o nível de reclamações improcedentes relativamente ao número 
de atendimentos SUSEP (que indicaria a qualidade da divulgação do serviço) e o nível de 
consumidores insatisfeitos ou demandas não respondidas pela ouvidoria relativamente ao 
número de processos de atendimento ao consumidor instaurados pela SUSEP (que indicaria a 
eficiência do serviço). 
 
 Os referidos índices de qualidade e eficiência servirão para a identificação de 
sistemas de atendimento ao consumidor que não atendam os requisitos estruturais fixados pela 
SUSEP. Serão utilizados também na inserção de sociedades e entidades fiscalizadas no Cadastro 
de Pendências e para  perda do reconhecimento obtido pelos sistemas de atendimento. 
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4.1.9. RESSEGURO 
 
 
  Em relação à atividade de resseguro, apresentamos, a seguir, breve relato dos fatos 
ocorridos em 2005 acerca da transferência para SUSEP das funções regulatórias e fiscalizatórias 
exercidas pelo IRB - Brasil Resseguros S.A. (IRB - Brasil Re). 
 

A Lei n° 9.932/99, entre outras providências, transferiu as competências de 
fiscalização e regulação do mercado nacional de resseguros do IRB - Brasil Resseguros S.A. 
para a SUSEP e foi objeto de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIN’s n.°’s 2223-
7/DF e 2224-0/DF - impetradas junto ao Supremo Tribunal Federal – STF e a concessão de 
liminares suspendeu sua vigência. As ações foram extintas pelo STF em setembro de 2004, com 
revogação das respectivas liminares. 
 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, analisando o Projeto de Lei 
Complementar - PLP n° 249/2005, emitiu o Parecer PGFN/CAF n° 324/2005, que, em síntese se 
posicionou favorável , sob o ponto de vista jurídico e político, quanto à decisão de optar-se pela 
via da lei complementar para a regulamentação do mercado de resseguros brasileiro. 
 

Apesar das dúvidas suscitadas - constitucionalidade da Lei n° 9.932/99 e 
iminência de edição de lei complementar regulando novamente a matéria - a PGFN emitiu em 
29/3/2005 o Parecer PGFN/CAF/451/2005, respondendo consulta do IRB - Brasil Resseguros 
S.A. sobre a vigência da Lei n.° 9.932/99 e suas conseqüências administrativas, concluindo pela 
obrigatoriedade de cumprimento imediato deste normativo. 
 

O IRB - Brasil Resseguros S.A. em 7/4/2005, por meio do Ofício PRESI n° 
056/2005, propôs a expedição de comunicado conjunto (IRB - Brasil Resseguros S.A. e SUSEP), 
colocando ao mercado que as atribuições de regulação e fiscalização da atividade de resseguro 
continuariam a ser exercidas por aquela empresa resseguradora até a edição de lei complementar 
dispondo sobre a matéria. 
 

O posicionamento da PGFN e a proposta de comunicado foram analisados pela 
Procuradoria Federal – SUSEP, a qual emitiu o Parecer Procuradoria Federal – 
SUSEP/Coordenação n° 21.546, de 26/04/2005, entendendo existir oposição entre ambos, uma 
vez que a pretensão do IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A colide com o Parecer 
PGFN/CAF/451/05, gerando insegurança jurídica, recomendando que a SUSEP não concorde 
com o pleito encaminhado.  Contudo, recomendou que A SUSEP, por força de orientação 
jurídica contida no Parecer PGFN/CAF/451/05, busque, em conjunto com o IRB - BRASIL 
RESSEGUROS S.A., e sob a coordenação do Ministério da Fazenda, o necessário planejamento 
para a eventual transição na área de resseguros. 
 

A SUSEP, então, encaminhou o Processo n° 15414.001286/2005-79, por meio do 
Ofício SUSEP/GABIN nº 321/2005, de 13/5/2005, ao Ministério da Fazenda, solicitando 
orientação sobre a transferência de atribuições.   

 
Esta consulta foi respondida em 13/7/2005, por meio do Ofício n° 177/SPE/MF, 

expedido pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda – SPE/MF, no qual 
reconhece o ambiente de incerteza provocado pelas dúvidas quanto à constitucionalidade da Lei 
n° 9.932/99 e a conveniência de se aguardar o novo marco regulatório do setor de resseguros 
contido no PLP nº 249/2005.   Ao final, a SPE/MF solicita que a SUSEP se posicione a respeito 
da existência de óbice à revogação da Lei n° 9.932/99 
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A SUSEP, por meio do Parecer/Procuradoria Federal – SUSEP/Coordenação/n° 
22.472/2005 de 5/8/2005, concluiu que existem possíveis óbices jurídicos para a revogação pura 
da Lei n.° 9.972/99, que trata da transferência das funções regulatórias e de fiscalização do IRB - 
BRASIL RESSEGUROS S.A. para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, e que, em 
havendo interesse do Governo Federal quanto à revogação total da Lei n.° 9.932/99, resta 
comprovada a necessidade de menção expressa da repristinação dos dispositivos legais que se 
pretende ressuscitar no Decreto-Lei n.° 73, de 1966, prevista no art. 2°, § 3°, da lei de Introdução 
ao Código Civil Brasileiro, pelo futuro ato normativo de cunho revocatório. 

 
  A Procuradoria Federal junto a SUSEP informou, também, ser viável a edição de 
medida provisória, ou encaminhamento de projeto de lei ordinária, para a alteração ou revogação 
da Lei n.° 9.932/99, bem como para o Decreto-Lei n.° 73, de 1966, de acordo com a orientação 
do STF e da própria AGU, devendo, neste caso, ser convolado o PLP n.° 249, de 2005, em 
Projeto de Lei Ordinária.   Assim deve a SUSEP aguardar o necessário planejamento coordenado 
pelo Ministério da Fazenda para a eventual transição na área de resseguros, inclusive, no que diz 
respeito às normas editadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP em 2000. 
 

Esse posicionamento foi encaminhado ao Ministério da Fazenda, especificamente 
à SPE/MF em 30/8/2005, por meio do Ofício SUSEP/GABIN n.° 676/2005), estando a SUSEP 
no aguardo de orientação ministerial sobre o tema. 

 
Cabe acrescentar que após a edição da Lei n.° 9.932, em 1999, a SUSEP e o 

CNSP editaram uma série de normas  (resoluções e circulares) para a fiscalização e regulação da 
atividade de resseguro, cuja eficácia foi suspensa em face das liminares concedidas nas ações 
diretas de inconstitucionalidade impetradas. Estes normativos suspensos, embora desatualizados 
em alguns casos, proporcionarão uma base para o desenvolvimento do novo arcabouço infra-
legal a ser implementado quando for efetivada a transferência das atividades de fiscalização e 
regulação do resseguro.  

 
 

4.2. AÇÕES FISCALIZADORAS SOBRE O MERCADO 
 
 

Os dados constantes dos quadros seguintes demonstram a ação fiscalizadora da 
Autarquia e evidenciam que foi superada a meta prevista no Plano Plurianual do Governo 
Federal, em relação à ação de fiscalização, que era de 160 inspeções, tendo sido realizadas 184 
no exercício de 2005.  
 

Cabe registrar que novos procedimentos de fiscalização possibilitaram a atuação 
integrada dos analistas técnicos lotados na sede e nas unidades regionais, permitindo, assim, a 
superação da meta de fiscalizações estabelecida.  Porém, esses procedimentos substituíram, 
gradativamente, a supervisão focada em procedimentos de natureza genérica por um processo, de 
longo prazo, voltado para a implantação de mecanismos de supervisão de riscos, margens de 
solvência e avaliação da qualidade dos ativos garantidores, por meio da criação de mecanismos 
de aferição de qualidade desses ativos para avaliação do desempenho das empresas. 
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FISCALIZAÇÕES REALIZADAS 
 
  A SUSEP, alinhando-se às práticas internacionais, alterou sua metodologia de 
fiscalização, iniciando a implantação de um modelo de supervisão baseado em risco, o qual 
prioriza a qualidade em detrimento da quantidade. Em decorrência, houve um decréscimo no 
total de ações de fiscalização, as quais, em contrapartida,  passaram a envolver um quantitativo 
maior de homens-hora empregados (mais servidores alocados por um período maior na empresa 
supervisionada). Este fato explica a redução do quantitativo de autos de infração lavrados, já que 
uma ação de fiscalização só implica, no máximo, em uma autuação, independentemente do 
número de irregularidades verificadas e penalidades aplicadas (vide quadro de quantidade de 
multas aplicadas nas fls. 50 e 51, indicando seu aumento em 2005).   
 
 

ASSUNTO 2002 2003 2004 2005 
Sociedades Seguradoras 147 175 98 123 
Entidades Abertas de Previdência Complementar 23 35 35 18 
Sociedades de Capitalização 19 19 21 8 
Corretores de Seguro (PF/PJ) 27 15 34 9 
Outros 41 24 54 26 

TOTAL 257 268 242 184 
 

 
AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS 

 
ASSUNTO 2002 2003 2004 2005 

Sociedades Seguradoras 81 78 45 41 
Entidades Abertas de Previdência Complementar 8 16 45 12 
Sociedades de Capitalização 3 8 12 2 
Corretores de Seguro (PF/PJ) 3 6 9 2 
Outros 1 7 5 1 

TOTAL 96 115 78 58 
 
 

REPRESENTAÇÕES LAVRADAS 
 

ASSUNTO 2002 2003 2004 2005 
Sociedades Seguradoras 715 371 114 106 
Entidades Abertas de Previdência Complementar 236 35 12 10 
Sociedades de Capitalização 47 43 19 21 
Corretores de Seguro (PF/PJ) 102 95 35 10 

Outros 228 256 142 129 
TOTAL 1328 800 593 520 
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PROCESSOS INSTAURADOS (DENÚNCIA/RECLAMAÇÃO) 
 

ASSUNTO 2002 2003 2004 2005
Sociedades Seguradoras 1432 387 448 518 
Entidades Abertas de Previdência Complementar 201 93 90 72 
Sociedades de Capitalização 35 42 195 24 
Corretores de Seguros (PF/PJ) 129 40 108 30 
Outros 94 32 199 453 

TOTAL 1891 594 1040 1097
 
 

PROCESSOS ENCERRADOS (DENÚNCIA/RECLAMAÇÃO) 
 

ASSUNTO 2002 2003 2004 2005
Sociedades Seguradoras 38 52 176 655 
Entidades Abertas de Previdência Complementar 17 28 165 113 
Sociedades de Capitalização 5 2 - 107 
Corretores de Seguros (PF/PJ) 32 17 71 96 
Outros 33 19 264 424 

TOTAL 125 118 676 1395
 
 

CONSULTAS FORMAIS 
 

ASSUNTO 2002 2003 2004 2005 
Sociedades Seguradoras 63 33 33 20 
Entidades Abertas de Previdência Complementar  19 19 8 7 
Sociedades de Capitalização 7 9 5 2 
Operadoras de Planos de Saúde 4 2 -  
Corretores de Seguros (PF/PJ) 29 20 19 23 
Sociedades em Regimes Especiais 9 - - 1 
Outros 106 83 90 96 

TOTAL 237 194 152 149 
 
 

 
PROCESSOS JULGADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA 

 

 2002 2003 2004 2005 
COLEG* 154 441 635 18 
DEFIS   1534 1833 
DECON   553 320 
DETEC   270 155 

TOTAL 154 441 2992 2326 
 
(*) Somente foram julgados em primeira instância, pelo Conselho Diretor, os processos já 
distribuídos por ocasião da edição da Resolução CNSP nº 108, de 2004,  e não julgados ao longo 
do ano de 2004. Isso explica a redução registrada em 2005. 
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PROCESSOS JULGADOS PELO CONSELHO DIRETOR – 1ª E 2ª INSTÂNCIAS 
 

ASSUNTO 2002 2003 2004 2005 
Sociedades Seguradoras 1344 2107 1646 720 
Entidades Abertas de Previdência Complementar 606 226 274 223 
Sociedades de Capitalização 69 46 35 42 
Corretores de Seguro (PF e PJ) 207 211 134 84 
Outros 164 177 253 377 

TOTAL 2390 2767 2342 1446 
 
Observações: 
 

- O quantitativo de processos julgados e os valores referentes às multas aplicadas no ano de 2002 
e no ano de 2003 se referem a processos julgados em 1ª instância pelo Conselho Diretor, uma 
vez que a delegação de competência para os departamentos técnicos julgarem processos 
administrativos em 1ª instância somente vigiu com a publicação da Resolução CNSP nº 108, em 
fevereiro de 2004. 

- O aumento no número de processos julgados a partir do ano de 2003 se verificou em razão de 
um esforço do Conselho Diretor e, desde 2004, em face da vigência da Resolução CNSP nº 108. 
Este normativo foi elaborado com o objetivo de solucionar a questão do estoque de processos 
aguardando julgamento. O referido estoque decorria de norma então vigente, segundo a qual 
somente o Conselho Diretor atuava como primeira instância de julgamento.  Desta forma, 
podemos afirmar que o novo normativo, retornando a primeira instancia aos departamentos da 
SUSEP,  cumpriu o seu objetivo. 

- A diminuição no número de processos julgados no ano de 2005, em comparação com 2004, 
ocorreu em função de o Departamento de Controle Econômico – DECON e o Departamento 
Técnico Atuarial – DETEC terem concluído o julgamento dos processos em estoque. Somente o 
Departamento de Fiscalização permanece com processos do estoque original para julgamento, o 
que decorre da grande quantidade de processos de denúncia oriundos de demandas do 
consumidor.  

 
 

MULTAS APLICADAS - QUANTIDADE 
 

ASSUNTO 2002 2003 2004 2005 

Sociedades Seguradoras 135 206 377 552 
Entidades Abertas de Previdência Complementar  41 9 76 79 
Sociedades de Capitalização 2 7 20 25 
Corretores de Seguro (PF e PJ) 11 31 85 70 
Outros - - 6 8 

TOTAL 189 253 564 734 
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MULTAS APLICADAS - VALOR 
 

UNIDADE 2002 2003 2004 2005 
COLEG 454.877.435,70 8.607.219,50 2.964.733,99 63.497,22
DEFIS 14.390.937,43 33.645.175,24
DECON 10.842.443,20 7.648.000,00
DETEC 3.496.981,90 3.381.654,60

TOTAL 454.877.435,70 8.607.219,50 31.695.096,52 44.738.327,06
 
Observações: 
 

- Multas Aplicadas refere-se ao valor das multas dos processos julgados, não significando dizer 
que tenham sido quitadas. 

- O significativo valor das multas no ano de 2002 decorre de duas penalidades aplicadas por 
exercício ilegal da atividade seguradora, cujo valor previsto é o total da importância segurada, 
sendo que somente naqueles dois processos o valor somou a importância de R$ 447.459.496,10. 

 

  
ARRECADAÇÃO DE MULTAS PECUNIÁRIAS, POR DEPARTAMENTO 

 

MÊS DETEC DECON DEFIS DEAFI * TOTAL 
Janeiro 0,00 0,00 349.511,96 73.950,79 423.462,75
Fevereiro 543.224,60 643.122,20 1.481.695,68 57.434,87 2.725.477,35
Março 713.541,37 609.257,40 3.072.391,04 76.682,15 4.471.871,96
Abril 136.374,31 594.445,20 1.663.794,08 77.662,15 2.472.275,74
Maio 64.480,47 569.548,80 2.750.876,76 103.638,31 3.488.544,34
Junho 88.762,62 60.370,00 3.090.289,13 102.389,81 3.341.811,56
Julho 63.708,67 403.570,00 1.312.203,78 78.779,13 1.858.261,58
Agosto 352.431,08 172.038,80 1.433.776,64 45.536,53 2.003.783,05
Setembro 67.783,98 303.455,60 760.194,50 45.806,20 1.177.240,28
Outubro 117.906,50 348.434,80 334.507,55 26.113,36 826.962,21
Novembro 0,00 7.819,00 117.772,48 35.499,30 161.090,78
Dezembro 101.328,92 601.112,24 1.464.322,68 72.077,68 2.238.841,52
Total Depto. 2.249.542,52 4.313.174,04 17.831.336,28 795.570,28 25.189.623,12
 (*) Pagamentos referentes aos parcelamentos concedidos. 
 
Observações: 
 
- A SUSEP utiliza dois sistemas de controle da arrecadação, em especial quanto às multas 
aplicadas, a saber: (a) Sistema Integrado de Arrecadação da SUSEP – SIAS e (b) Sistema 
Integrado de Administração Financeira – SIAFI. Esses sistemas utilizam critérios diferenciados 
de registro. O SIAS mantém controle sobre os pagamentos efetivados entre 01/01/2005 e 
31/12/2005; já no SIAFI são lançados os pagamentos comunicados pelo Banco do Brasil S/A 
entre 01/01/2005 e 31/12/2005. Significa dizer pagamentos efetuados ao final de 2004 são 
registradas no SIAFI em janeiro de 2005 e pagamentos ocorridos ao final de 2005 são lançados 
no SIAFI em janeiro de 2006. Assim, em conseqüência dos diferentes regimes aplicados, caixa e 
competência, advêm divergências de saldo em meses e exercícios. 
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- Vale dizer que, em conseqüência de dificuldades técnicas referentes à implantação do sistema 
de cobrança da União através de GRU – Guia de Recolhimento da União, somente foi possível 
emitir os documentos de cobrança a partir de 25/01/2005. Esse fato ocasionou redução de 
arrecadação naquele mês. Todavia, esse atraso foi compensado com as emissões ocorridas nos 
meses seguintes. 

 
 
- Nos meses de outubro e novembro, a SOF – Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério 
do Planejamento reclassificou a receita de multa por auto de infração de fonte 250 – Receitas 
Próprias Não Financeiras, para fonte 174 – Taxa Pelo Poder de Polícia. Essa modificação exigiu 
novos ajustes no sistema de arrecadação, causando descontinuidade na emissão de GRU e, 
portanto, redução na arrecadação de multas naqueles meses. Nos meses seguintes, tivemos 
normalização e recomposição no volume de arrecadação. 
 

No quadro a seguir, acham-se demonstrados os atendimentos efetuados, seja por 
telefone, por carta, pessoalmente ou por e-mail. Observa-se uma redução do número de 
atendimentos, justificada, principalmente, pela criação das ouvidorias nas entidades do mercado 
supervisionado, conforme explicado no subitem 4.1. 
 

 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 
ASSUNTO 2002 2003 2004 2005 

Seguro  32900 32517 31948 36570
Previdência Complementar Aberta 4146 4170 3394 2646
Capitalização  2787 6665 3216 1733
Corretores de Seguros (PF/PJ) 2857 3853 3119 2357
Sociedades em Regimes Especiais  2357 2771 1931 1723
Outros/Andamento de Processos  17506 18818 18524 12800

TOTAL 62975 69408 62132 57829
 

Durante o exercício de 2005, foi mantido o sistema de consulta sobre andamento 
de processos administrativos, via internet, e a disponibilização das certidões de regularidade 
(Sistema de Reincidências) das sociedades e entidades no site da SUSEP, que possibilitou maior 
agilidade no atendimento aos consumidores. Com a utilização deste sistema, busca-se, além da 
harmonização da nomenclatura a ser utilizada na definição das infrações, a pronta resposta às 
consultas, inclusive das Gerências Regionais da SUSEP, visando à melhor instrução dos 
processos para aplicação de sanções administrativas. 
 

Além disso, ao incrementar o auto-atendimento, disponibilizando grande parte das 
informações no site da SUSEP, é possível dispor de maior tempo para prestar um atendimento 
individualizado, mais focado nas dúvidas de natureza específica do interesse dos consulentes, 
além de reduzir o tempo dos interessados, maximizando, assim, a qualidade do atendimento ao 
público prestado pela SUSEP.   Cabe ressaltar que a interligação da rede lógica da Sede com as 
unidades regionais vem proporcionando melhoria no atendimento das solicitações do público 
consumidor e agilizando os procedimentos administrativos. 
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  Em relação ao controle e acompanhamento das sociedades submetidas a Regimes 
Especiais, a Lei nº 10.190, de 14 de janeiro de 2001, estabeleceu a possibilidade de decretação 
do regime especial de intervenção também nas sociedades seguradoras e de capitalização.  Estas 
sociedades passaram a estar sujeitas à falência nos casos em que, decretada a liquidação 
extrajudicial, os ativos não sejam suficientes para o pagamento de, pelo menos, a metade dos 
credores quirografários, ou ainda quando houver indícios de ocorrência de crime falimentar.  Tal 
medida tem permitido o encaminhamento para o regime de falência de diversas massas cuja 
situação se enquadra nos termos definidos em Lei, evitando a concessão de mais empréstimos a 
estas empresas que, em geral, também não possuem ativos líquidos suficientes para dar 
encaminhamento ao processo liquidatório. 
 
 

REGIMES ESPECIAIS EXISTENTES DE 2002 A 2005 
 

2002 2003 2004 2005 
TIPO 

S P C S P C S P C S P C 

Liquid. Extrajud. 11 10 2 9 8 2 7 7 2 9 8 3 
Liquid. Ordinária 5 - - 5 - - 6 1 - 6 1 - 
Intervenção - - - - - - - - - - - - 
Direção Fiscal 1 - - 2 - - 2 - - 3 - - 
Falência - - - 9 - - - - - 9 2 - 
Legenda: S – Sociedades Seguradoras, P – Entidades de Previdência Complementar Aberta, C -  
Sociedades de Capitalização. 

 
 Estão informadas no sítio da SUSEP – www.susep.gov.br - todas as sociedades e 
entidades que se encontravam, em 31 de dezembro de 2005, sob regime especial. 
 
 

4.3. ATUAÇÃO COOPERATIVA 
 
 

4.3.1 – GRUPOS DE TRABALHO  
 
 

A Autarquia, entre outras formas de gestão, adotou como estratégia, a constituição 
de grupos de trabalho interdepartamentais, para estudos necessários ao desenvolvimento de 
normas e atividades específicas, bem como a constituição e manutenção de comissões 
permanentes, voltadas para determinados temas, buscando atingir com maior eficácia as metas 
traçadas. 

 
No exercício de 2005, foram constituídos 10 Grupos de Trabalho sobre os mais 

diversos assuntos, quais sejam: 
 

Portaria SUSEP n.º 2.065/2004 
Objeto: Promover estudos sobre critérios adequados (de acordo com a Portaria STN n.° 564, de 
27/10/2004) para controle, registros e atualização contábil dos valores referentes a cobrança da 
divida ativa pela SUSEP. 
Conclusão: Os trabalhos foram concluídos em novembro 2005, com o estabelecimento de 
critérios, elaboração de relatórios sintéticos/analíticos e contabilização no Sistema Integrado de 
Administração Financeira – SIAFI. 
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Portaria SUSEP nº 2.159/2005 
Objeto: Promover estudos visando à revisão do convênio firmado entre a SUSEP e a 
FUNENSEG. 
 
Portaria SUSEP nº 2.160/2005 
Objeto: Promover racionalização e padronização institucional das rotinas executadas pelas 
unidades da SUSEP, com foco na desburocratização, redução de trabalhos, economia de 
materiais e melhor utilização dos recursos de informática. 
 
Portaria SUSEP nº 2.173/2005 
Objeto: elaboração de estudos de métodos de previsão de insolvência, identificação de seus 
indicadores contábeis e realização de testes, com base nas séries históricas das demonstrações 
financeiras do mercado segurador. 
 
Portaria SUSEP nº 2.202/2005 
Objeto: Elaboração de proposta de regulamentação da Resolução CNSP nº 122/2005, que 
regulamenta a oferta de seguro de garantia estendida, quando da aquisição de bens ou durante a 
vigência de sua garantia original de fábrica. 
 
Portaria SUSEP nº 2.206/2005 
Objeto: elaboração de manuais de supervisão e rotinas de fiscalização baseada em risco. 
 
Portaria SUSEP nº 2.209/2005 
Objeto: elaboração de projeto para alteração das Resoluções CNSP nº 10 /1984 e 2/1987, 
referentes à transformação de sociedades de previdência aberta sem fins lucrativos em 
sociedades com fins lucrativos. 
 
Portaria SUSEP nº 2.310/2005 
Objeto: análise do plano de saúde dos servidores da SUSEP e elaboração de proposta de 
alteração visando otimização da carteira. 
 
Portaria SUSEP nº 2.312/2005 
Objeto: elaboração do projeto de atualização do Manual do Liquidante. 

 
 
 

4.3.2 – COMISSÕES  
 
 
Entre as Comissões Permanentes em funcionamento, envolvendo a participação 

de representantes dos diversos segmentos do setor privado, podemos destacar: 
 

 COMISSÃO ATUARIAL - Instituída com o objetivo de ampliar o campo de 
discussão da SUSEP com os mercados supervisionados, relativamente a aspectos técnicos 
atuariais, tendo, como meta inicial, a consolidação e a reavaliação das normas referentes às 
provisões técnicas e aos limites técnicos, além do apoio ao desenvolvimento de tábuas 
biométricas com base na experiência brasileira.   Fazem parte desta Comissão os representantes 
da SUSEP, da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização – 
FENASEG, da Associação Nacional de Previdência Privada – ANAPP, do Instituto Brasileiro de 
Atuária – IBA e do Instituto Brasileiro de Contabilidade – IBRACON.  
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 COMISSÃO CONTÁBIL - Instituída com a atribuição de acompanhar o 

plano de contas das sociedades seguradoras, das resseguradoras, das sociedades de capitalização 
e das entidades de previdência complementar aberta, aprovado pela Resolução CNSP nº 19, de 
17 de fevereiro de 2000, e propor eventuais alterações consideradas necessárias. Integram a 
Comissão representantes da SUSEP, da Federação Nacional de Empresas de Seguros Privados e 
de Capitalização - FENASEG, da Associação Nacional de Previdência Privada – ANAPP e do 
Instituto Brasileiro de Contabilidade – IBRACON. 
 

Ainda no âmbito interno, foram criadas as seguintes Comissões: 
 
 Comissão Técnica de Seguros para Assuntos de Riscos de Subscrição, com a 

finalidade de discutir o modelo de capital baseado em riscos de subscrição, com representantes 
da SUSEP, da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização - 
FENASEG, do IRB – Brasil Resseguros S/A, do Instituto Brasileiro de Atuaria – IBA, do 
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON; 

 
 Comissão Permanente para assessoramento dos trabalhos desenvolvidos no 

âmbito do Sub-comitê de Solvência e Atuaria da Associação Internacional dos Supervisores de 
Seguros – IAIS; 

 
 Comissão Permanente de Integração Interdepartamental, com o objetivo de 

realizar diagnóstico institucional visando identificar a necessidade de adoção de medidas para 
otimizar a integração e troca de informações entre os departamentos da SUSEP, estabelecendo 
plano de ação; 

 
 Comissão para administrar o Convênio celebrado com o Banco Central do 

Brasil – BACEN. 

 
4.3.3 – PARCERIAS INSTITUCIONAIS 

 
 

Com vistas à otimização do cumprimento de suas funções e obedecendo 
determinações legais, a SUSEP tem se articulado com outras organizações do Estado, sejam 
órgãos fiscalizadores ou fomentadores de desenvolvimento econômico. Em 2005, já colheu 
alguns bons resultados na aproximação com a Secretaria da Receita Federal, Banco Central do 
Brasil, Secretaria de Política Econômica e Comissão de Valores Mobiliários, para promover 
intercâmbio de informações entre entes reguladores da área financeira da economia nacional. 

A manutenção de convênios de cooperação tem colaborado para uma atuação 
mais eficiente da SUSEP, além de possibilitar a otimização da estrutura organizacional, com a 
conseqüente redução de custos.   

 
Em relação aos convênios firmados, destacamos os seguintes: 

 
 Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP – 

Convênio operacional, com a finalidade de implantar um sistema gerencial capaz de permitir à 
SUSEP ter o controle permanente e imediato das posições de títulos e de valores mobiliários, 
vinculados às reservas técnicas das sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização e das 
entidades de previdência complementar abertas, em conta denominada “Reserva Técnica”.  Este 
Convênio trouxe um grande avanço na área de fiscalização indireta, permitindo aos técnicos da 
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SUSEP visualizar, de imediato, a posição dos bens garantidores de reservas e toda e qualquer 
alteração havida, relativamente a esses bens.  
 

 Companhia Brasileira de Liquidações e Custódia – CBLC - Convênio com o 
objetivo de liberar, para a SUSEP, a conexão dos computadores da CBLC, via acesso à RTM e 
também possibilitar o acesso aos serviços da CBLC, observadas as demais cláusulas e condições 
do convênio. 
 

 Fundação Nacional Escola de Seguros – FUNENSEG - Convênio de 
cooperação técnica para assistência aos mercados de seguros, de capitalização e de previdência 
complementar aberta, de modo que as consultas que requeiram informações técnicas, legais ou 
doutrinárias, sem abordagem interpretativa, possam ser atendidas pela FUNENSEG, com base 
em ementários e enunciados elaborados pela SUSEP. 
 

 Secretaria da Receita Federal - Convênio com a finalidade de disciplinar o 
sistema de intercâmbio de informações e o implemento de programa coordenado de ações 
fiscais, visando a verificar e acompanhar as operações realizadas pelas sociedades seguradoras, 
sociedades de capitalização e entidades previdência complementar abertas, mediante a 
conjugação de esforços das partes. 
 

 Fundação Getúlio Vargas - FGV - Cooperação técnica objetivando o 
desenvolvimento de estudos técnicos conjuntos, análise da conjuntura mensal sobre os mercados 
supervisionados, a elaboração de seminários e a disponibilização de acesso mútuo a acervos de 
estudos. 
 

 Instituto de Desenvolvimento e Estudos Aplicados à Seguridade  -  IDEAS - 
Cooperação técnica objetivando o desenvolvimento de estudos  conjuntos e pesquisas no âmbito 
do mercado de previdência complementar aberta em temas de interesse mútuo, além da 
concessão de bolsas  à SUSEP em cursos ministrados pelo Instituto. 

 
  Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE -  

Cooperação técnica objetivando o desenvolvimento de estudos e elaboração de tábuas 
biométricas a serem aplicadas no seguro de vida e previdência privada, bem como a elaboração 
de estudos sobre a evolução temporal da participação do setor no PIB, desenvolvendo um 
indicador de volume do setor, contando com a participação da Federação Nacional de Empresas 
de Seguros Privados e Capitalização – FENASEG. 

 
 Banco Central do Brasil – Convênio revisto e reforçado no ano de 2005, 

objetivando a cooperação técnica para o intercâmbio de informações entre as duas autarquias e 
para produzir ações coordenadas de supervisão das instituições sob suas alçadas, objetivando 
maior eficiência em suas respectivas áreas de competência. 

 
 IRB – Brasil Resseguros S.A - Convênio com a finalidade de promover o 

intercâmbio de informações entre as duas instituições. 
 

 Comissão de Valores Mobiliários – CVM - Convênio revisto e reforçado no 
ano de 2005, objetivando a cooperação técnica com o objetivo de instituir, disciplinar e 
implementar um sistema de intercâmbio de informações e procedimentos entre as duas 
autarquias, com o objetivo de produzir ações coordenadas de supervisão das instituições sob suas 
alçadas, objetivando maior eficiência em suas respectivas áreas de competência. 
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 Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF - Embora não deva 
ser tratado como um convênio, nos moldes dos citados acima, parece-nos digno de citação 
especial o trabalho desenvolvido pela COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, 
com o qual a SUSEP colabora de forma permanente. 

Em 2005 o mercado enviou 2476 comunicações de operações suspeitas à SUSEP, 
por meio do sistema do COAF. Durante o ano a Comissão Especial Permanente para 
Acompanhamento das Ações de Combate ao Crime da Lavagem de Dinheiro, instituída pela 
Portaria SUSEP nº 2.016, de 3 de setembro de 2004, trabalhou no desenvolvimento da norma 
que irá substituir a Circular nº 200/2002, e, até julho de 2005 foram realizadas reuniões com o 
mercado a fim de colher subsídios para essa mudança. Entre 29/07/2005 e 15/09/2005 foi 
realizada a audiência pública da nova norma, e, atualmente estamos na fase de consolidação das 
propostas. 

 
 

4.4. AÇÕES NO ÂMBITO INTERNACIONAL 
 
 
4.4.1 PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES INTERNACIONAIS DE SUPERVISORES 

 
 

No âmbito das relações internacionais, a SUSEP, como membro de diversos 
Organismos Internacionais que congregam os supervisores de seguros, realizou as seguintes 
atividades durante o exercício de 2005: 

 
 IAIS - International Association of Insurance Supervisors  

 
A IAIS é associação que congrega supervisores de seguro do mundo, tendo 

representantes de mais de 150 jurisdições, e que se tornou referência na evolução das práticas de 
supervisão e fiscalização. Como membro integrante do Sub-comitê de Solvência e Atuária da 
IAIS, um dos mais importantes e atuantes grupos de trabalho daquela Associação, a SUSEP 
participa atualmente de trabalho objetivando a elaboração de modelo global de análise de 
solvência das seguradoras. Com o objetivo de auxiliar a SUSEP nesse Sub-comitê, foi instituída, 
por meio da Portaria SUSEP nº 2.131/2005, a Comissão Permanente para os trabalhos 
desenvolvidos no âmbito do Sub-comitê de Solvência e Atuária da IAIS.    Em maio de 2006, a 
SUSEP será anfitriã de uma das reuniões desse Sub-comitê, que ocorre pela primeira vez no 
América do Sul. 

 
Outros trabalhos realizados pela SUSEP no âmbito da IAIS: 
 
 A tradução, elaborada pela Coordenação de Assuntos Internacionais da 

SUSEP – CODIN, dos Princípios Básicos de Seguros (Core Principals), 
principal documento da IAIS, foi adotada como oficial para a língua 
portuguesa e publicada na página oficial da Associação 
(http://www.iaisweb.org/133_186_ENU_HTML.asp); 

 
 A realização da auto-avaliação (Sef-Assesment 2004) do cumprimento dos 

princípios básicos da IAIS, extenso auto-diagnóstico da Autarquia, solicitado 
periodicamente pela IAIS aos seus membros, que serve como base para as 
avaliações realizadas pelo FMI e Banco Mundial; 
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 A realização das pesquisas e levantamentos solicitados pela IAIS, com 
destaque para o “Levantamento sobre os impedimentos para o Intercâmbio de 
Informações entre Supervisores de Seguros”. 

 
Participação nos seguintes eventos da IAIS: 
 
 quatro reuniões do Sub-comitê de Solvência e Atuaria (Suíça, Japão, Estados 

Unidos e Holanda), da Conferência Anual da IAIS, em Viena/Áustria, e da 
Reunião Quadrimestral, em Basiléia/Suíça, na qual ministrou palestra sobre 
Bancasurance para o Sub-comitê de Conglomerados Financeiros; 

 
 A SUSEP candidatou-se e foi eleita pelo Comitê Executivo da IAIS para 

sediar, em 2009, a Conferência Anual da IAIS, maior evento do mundo no 
gênero, que conta com a participação de representantes de mais de 150 
jurisdições, reunindo mais de 600 participantes. 

  
 ASSAL - Associação de Superintendentes de Seguros da América Latina 

 
Participação nos seguintes eventos da ASSAL: 

 
 XVI Assembléia Anual da ASSAL e VI Conferência sobre Regulação e 

Supervisão de Seguros na América Latina, realizada em Cochabamba/Bolívia, 
ministrando palestra sobre o SES - Sistema de Estatísticas da 
SUSEP;Seminário de Capacitação Regional realizado pela Associação em 
conjunto com a IAIS, em Buenos Aires/Argentina; 

 
 A SUSEP foi convidada para sediar, em 2007, a XVIII Assembléia Anual da 

ASSAL e VIII Conferência sobre Regulação e Supervisão de Seguros na 
América Latina. 

 
 ASEL - Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos 

 
A SUSEP participou da IX Conferência Anual e 2ª Assembléia Geral realizada em 

Maputo/Moçambique, ministrando palestras sobre Governança Corporativa e Proteção aos 
Consumidores. Considerando o interesse da IAIS em patrocinar parcialmente a próxima reunião 
da ASEL, proporcionando treinamento específico sobre os Core Principles para seus membros, a 
SUSEP aceitou sediar, no segundo semestre de 2006, a 3ª Assembléia Geral e X Conferência 
Anual da ASEL em conjunto com um Seminário de Capacitação da IAIS. 
 

 MERCOSUL 
 

Na qualidade de Coordenador Brasileiro da Comissão de Seguros e da Sub-
comissão de Margem de Solvência do Subgrupo de Trabalho nº 04 (SGT-04) do MERCOSUL 
(subgrupo coordenado pelo Banco Central), a SUSEP participou das reuniões em 
Assunção/Paraguai, no primeiro semestre, e em Montevidéu, no segundo semestre, tendo 
colaborado, ainda, no trabalho desenvolvido pela Comissão de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro, também integrante do SGT-4. 
 

Sobre o trabalho desenvolvido cabem os seguintes destaques: 
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 Foi apresentada, no âmbito da Comissão de Seguros, a proposta de revisão e 
alteração do Acordo Marco de Acesso para empresas do Mercosul com ênfase 
por sucursal e no Artigo V sobre Capital Mínimo. 

 
 A SUSEP procedeu à atualização do Boletim Estatístico do MERCSOUL, 

consolidando os dados encaminhados pelos demais Estados Partes.   
 

 Em setembro de 2005, o Protocolo de Montevidéu foi ratificado pelo 
Congresso brasileiro, o que implica na liberalização total dos serviços pelos 
Estados Partes no prazo máximo de 10 (dez) anos. Neste sentido, 
intensificaram-se os trabalhos de suporte da SUSEP às equipes de 
negociadores do Governo Brasileiro na VI Rodada de Negociações do Setor 
de Serviços, no caso, a Coordenação do SGT-4 e o GICI – Grupo 
Interministerial de Comércio Internacional de Mercadorias e Serviços, este 
último coordenado pelo MRE - Ministério das Relações Exteriores. 

 
 

 Participação na OMC - Organização Mundial do Comércio  
e em Outras Negociações Internacionais 

 
Ao longo de 2005, além das negociações intra-Mercosul, foram desenvolvidos 

ainda outros trabalhos de suporte às equipes de negociadores do Governo Brasileiro do Setor de 
Serviços, sob a Coordenação da SAIN/MF – Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério 
da Fazenda e do MRE. Neste sentido, a SUSEP subsidiou uma série de trabalhos relacionados a 
diversas negociações bilaterais (MERCOSUL - União Européia, MERCOSUL - Chile, entre 
outras), auxiliando na elaboração das listas de ofertas brasileiras e de outros documentos 
relacionados ao mercado segurador e, ainda, analisando as ofertas e demandas encaminhadas ao 
Brasil. 

 
No âmbito da OMC - Organização Mundial de Comércio - destaca-se a 

participação da SUSEP que integrou a delegação brasileira, em Genebra, nas reuniões bilaterais 
durante as Reuniões do Grupo de Serviços, realizadas em junho e setembro de 2005. 

 
A SUSEP também participou das negociações bilaterais com a Venezuela sobre 

condições do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em 
Viagem Internacional (“Carta Azul”). 

 
 
 

4.4.2 INTERCÂMBIO INTERNACIONAL E CAPACITAÇÃO 
 
 

Delegação da Guatemala 
 
No escopo de colaboração internacional, a SUSEP recebeu, no período de 19 a 23 

de setembro de 2005, a visita de comitiva da autoridade supervisora da Guatemala, composta por 
3 (três) delegados. 
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Participação em Programas Internacionais de Capacitação 
 
 Curso para Supervisores de Seguros, realizado pelo Lloyd’s, em 

Londres/Inglaterra, com bolsa integral; 
 
 VI Curso sobre Técnicas e Operações de Seguros, realizado pelo Instituto de 

Estúdios Fiscales e pela Agencia Española de Cooperación Internacional em Madri/Espanha, 
com bolsa integral; 
 

 Terceira Conferência Anual de Arbitragem de Miami, realizada pela empresa 
Steel Hector & Davis LLP e outras, em Miami/EUA; 

 
 3ª Conferência de Poupanças Contratuais – “Tópicos de Regulação e 

Supervisão sobre Seguro de Vida e Previdência Privada” promovida pelo Banco Mundial, em 
Washington/EUA; 

 
 Programa de Intercâmbio Internacional da NAIC – National Association of 

Insurance, associação que congrega os supervisores de seguros americanos, com a participação 
de duas representantes da SUSEP, em Washington e Texas/EUA. 
 

 Seminário IAG/OSFI - International Advisory Group/Office of the 
Superintendent of Financial Institutions. É digno de menção o curso promovido pela SUSEP, na 
sede do Banco Central do Brasil, no Rio de Janeiro, sobre “Supervisão Baseada em Riscos” para 
os servidores da SUSEP, com duração de uma semana, ministrado por especialistas canadenses 
do IAG/OSFI (autoridade supervisora do Canadá), sem custos para a Autarquia.  
 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -  BIRD 
 

 Projeto de Desenvolvimento Institucional - em 2005, como primeira ação do 
Projeto de Desenvolvimento Institucional da SUSEP, na qualidade de beneficiária do acordo 
firmado com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no âmbito do 
Programa de Apoio à Agenda do Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável – PACE, que 
visa fortalecer as atividades de regulação, supervisão e fiscalização do setor de seguros no Brasil, 
foi contratado um consultor inglês, para a elaboração de projeto de desenvolvimento institucional 
para a SUSEP, com o objetivo diagnosticar o sistema de supervisão da SUSEP e o mercado 
segurador brasileiro e delinear um plano de ação de forma a adequá-los aos melhores padrões e 
práticas internacionais, referenciados nos Princípios Básicos de Seguros, editados em 2003, pela 
International Association of Insurance Supervisors – IAIS.    

 
 ROSC – Reporting on the Observance of Standards and Codes – por 

solicitação do Banco Mundial, a SUSEP elaborou o Relatório sobre a observância dos Padrões e 
Códigos (ROSC – Reporting on the Observance of Standards and Codes) com o objetivo de 
avaliar as práticas de Auditoria e Contabilidade no mercado segurador brasileiro, comparando-as 
aos padrões internacionais, tomando como base os padrões da IAS (International Accounting 
Standards) e da ISA (International Standards on Auditing).    
 

Comissão Interna de Assuntos Internacionais 
 

A Comissão, instituída pela Portaria SUSEP nº 1.899/2004 para interagir com a 
Coordenação Geral de Relações Internacionais, visando promover ação conjunta nos assuntos 
afins com as suas respectivas unidades e departamentos, reuniu-se diversas vezes durante o 
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exercício de 2005, para a discussão de diversos temas de relevância para a SUSEP, com destaque 
para a proposta de alteração do Artigo V, do Acordo de Acesso para Empresas e Sucursais do 
MERCOSUL. 
 

 
4.5. ATUALIZAÇÃO DA ESTRUTURA INTERNA 

 
 

Ao longo do exercício de 2005 foram introduzidas algumas alterações na estrutura 
interna da SUSEP, para atender a demanda das unidades e estabelecer uma estrutura mais ágil e 
um novo organograma. 

 
Assim, foram editadas 3 (três) Deliberações, alterando e consolidando o 

Regimento Interno, originariamente aprovado pela Resolução CNSP nº 6, de 3 de outubro de 
1988. 

 
A seguir as alterações mais expressivas: 
 

Deliberação SUSEP nº 105, de 11 de fevereiro de 2005  
 

ALTERAÇÃO MOTIVO 
Denominação da Procuradoria Federal para 
Procuradoria Federal – SUSEP e criação de 
unidades jurídicas em São Paulo, Rio Grande do 
Sul e Distrito Federal. 

Descentralizar as atividades executórias. 

Extinção da Divisão de Controle de Recursos - 
DICRE da estrutura do Gabinete. 

Melhorar a distribuição da estrutura do Gabinete. 

Transferência da Gerência de Estudos e Reservas 
Técnicas – GERES do Departamento de Controle 
Econômico - DECON para o Departamento 
Técnico Atuarial . 

Buscar maior sinergia com os atuários do 
Departamento Técnico Atuarial – DETEC, em 
particular com grupo de trabalho que desenvolve 
modelos para alocação de capital devido ao risco 
de subscrição. 

Criação, na estrutura do Departamento de 
Controle Econômico – DECON, da Gerência de 
Análise de Ativos – GEATI e absorção da Riscos 
– DIRIS do Centro de Controle de Riscos – 
CECOR. 

Concentrar na mesma gerência o 
acompanhamento da totalidade dos ativos das 
sociedades supervisionados, bem como proceder à 
análise e modelagem dos riscos de crédito, de 
mercado, legal e operacional. 

Extinção do Centro de Controle e Análise de 
Riscos – CECOR da estrutura da Secretaria-Geral 
e transferência de atribuição ao DECON. 

Transferir para a Coordenação do DECON – 
Departamento de Controle Econômico o 
acompanhamento da implementação dos controles 
internos e dos procedimentos de conformidade nas 
sociedades supervisionadas, com a conseqüente 
extinção do CECOR – Centro de Controle de 
Riscos da estrutura da SEGER – Secretaria Geral. 

Criação da Divisão de Estudos Econômicos – 
DIEEC, em substituição a Divisão de Controle de 
Ativos – DICAT da estrutura do Departamento de 
Controle Econômico – DECON. 

Estruturar setor para elaboração das previsões 
sobre o cenário econômico, estudos do impacto do 
cenário econômico no mercado de seguros e 
desenvolver estudos sobre concentração de 
mercado. 

Criação da Divisão de Projetos Especiais – 
DIPRE da estrutura da Secretaria-Geral. 

Criar uma unidade responsável pelo 
acompanhamento da execução de projetos 
especiais, principalmente em relação ao projeto do 
Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD). 
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Alterações nas competências das gerências 
vinculadas diretamente ao trabalho de 
fiscalizações “in loco”, em especial GEFIS, 
GEFIP e GEHAB. 

Redistribuir funções em face da implementação da 
fiscalização baseada em risco. 

 
 
Deliberação SUSEP nº 110, de 20 de setembro de 2005 

 
ALTERAÇÃO MOTIVO 

Criação da Gerência Técnica de Riscos de 
Subscrição – GESUB na estrutura do 
Departamento Técnico Atuarial – DETEC. 

Será responsável pela análise de capital baseado 
nos riscos de subscrição, entre outras atribuições, 
determinando o capital para todos os ramos de 
seguros de danos e pessoas, capitalização e 
previdência, não sendo conveniente que esteja 
atrelada, exclusivamente, à Gerência de Seguros 
de Danos e Capitalização. 

Extinção da Gerência de Estudos e Reservas 
Técnicas – GERES com suas respectivas divisões 
da estrutura do Departamento Técnico Atuarial – 
DETEC. 
Alteração da denominação da Gerência 
Técnica de Seguros de Bens e 
Responsabilidades – GEBER para Gerência 
Técnica de Produtos e Provisões de Seguros de 
Danos e Capitalização – GESEC, com  a 
transferência para sua estrutura interna da 
Divisão de Análise de Provisão de Seguros e 
Capitalização – DISEC  
Alteração da denominação da Gerência 
Técnica de Previdência Complementar Aberta 
e Seguros de Pessoas – GEPEP para Gerência 
Técnica de Produtos com  a transferência para 
sua estrutura interna da Divisão de Análise de 
Provisão de Vida Individual e Previdência - 
DIVIP 
Exclusão das atribuições da Divisão de 
Seguros Financeiros e Transportes e Cálculo 
de Parâmetros Técnicos de Riscos - DITRI 
Redistribuição dos ramos de seguros de danos 
ao formato anterior, onde uma Divisão trata de 
seguros de bens e capitalização (DICEB) e 
outra, de seguros de responsabilidades, 
financeiros e de transportes (DIRES) 

 
 
 
 
 
 
 
Redistribuição das funções das gerências e 
divisões em face da necessidade de maior 
integração entre as áreas de produtos e provisões.  
Assim, as duas divisões (Análise de Provisões de 
Seguros e Capitalização – DESEC e de Análise de 
Provisões de Seguros de Vida e Previdência – 
DIVIP) pertencentes à extinta GERES foram 
realocadas, respectivamente, na Gerência Técnica 
de Produtos e Provisões de Seguros de Danos e 
Capitalização – GESEC e na Gerência Técnica de 
Produtos e Provisões de Previdência 
Complementar Aberta e Seguros de Pessoas – 
GEPEP. 
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Deliberação SUSEP nº 112, de 8 de dezembro de 2005 
 

ALTERAÇÃO MOTIVO 
Redefinição de funções e alteração da 
nomenclatura das subunidades da 
Procuradoria Federal junto à SUSEP. 

Otimizar a força de trabalho da Procuradoria 
Federal junto à SUSEP. 

Extinção da Divisão de Atendimento a 
Consultas e Instrução de Procedimentos de 
Apoio ao Consumidor – DIACO da estrutura 
do Departamento de Fiscalização – DEFIS e 
criação da Divisão de Aplicação de 
Penalidades – DIAPE da estrutura do 
Departamento de Fiscalização – DEFIS. 

 
Adequar a estrutura do DEFIS em função da 
edição da Resolução CNSP nº 108/2004, que 
estabeleceu procedimentos para julgamento 
de processos administrativos sancionadores 
instaurados na SUSEP. 

 
 
Em relação às atualizações descritas, a criação da Divisão de Projetos Especiais – 

DIPRE ocorreu em face da necessidade de se destacar uma unidade dentro da estrutura da 
SUSEP para atender às demandas oriundas de projetos especiais implementados pela Autarquia, 
em especial os decorrentes do contrato de empréstimo nº 7253-BR, firmado entre a União e o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).   Por meio desse contrato, a 
SUSEP se habilitou a receber o equivalente, em Reais, a US$ 500.000 (quinhentos mil dólares 
americanos) em recursos externos, e se obrigou, no equivalente em Reais, a US$ 100.000, 
totalizando (cem mil dólares americanos), totalizando US$ 600.000 (seiscentos mil dólares 
americanos) para execução de um plano de desenvolvimento institucional, previamente 
submetido ao BIRD. 
 

Tal plano de desenvolvimento institucional, cujo período de implantação e 
implementação refere-se ao quadriênio 2004-2008, faz parte do Programa de Apoio à Agenda de 
Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável (PACE), do Governo Federal. 

 
A primeira ação do plano foi a contratação de um consultor, com experiência 

internacional, para realização de um diagnóstico da supervisão de seguros no Brasil e do 
mercado segurador brasileiro e elaboração de um plano de ação, visando à maior aproximação da 
supervisão de seguros no Brasil aos princípios básicos de seguros, editados pela Associação 
Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS). 

 
Após processo seletivo conduzido em 2004, de acordo com as diretrizes para 

seleção e contratação de consultores do BIRD, foi contratado o consultor Martin Roberts, cuja 
experiência se destaca: ter sido o principal executivo no Comitê Técnico e membro do Comitê 
Executivo da IAIS, representante do Reino Unido no Comitê de Seguros e na Conferência de 
Supervisores de Seguros da União Européia, da qual foi presidente em 2001 e diretor da 
Autoridade de Serviços Financeiros do Reino Unido. 

 
O trabalho do consultor foi dividido em duas etapas: a) visita de campo, realizada 

em fevereiro de 2005, quando se reuniu com os membros da Diretoria Colegiada e com 
representantes das diversas unidades da SUSEP e, ainda, com agentes dos mercados 
supervisionados; b) elaboração de relatório contendo diagnóstico do grau de conformidade da 
supervisão de seguros no Brasil aos princípios básicos de seguros da IAIS e plano de ação com 
vistas ao aumento do grau de conformidade. 
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O relatório final da consultoria contratada assinalou que a SUSEP mantém um 
bom padrão de supervisão, o qual tende a se tornar excelente na medida em que sejam 
implementadas as mudanças em andamento. Esta visão,  de acordo com o consultor, é 
compartilhada pelo mercado supervisionado no Brasil. O trabalho informa ainda que a SUSEP  
está mais participativa no plano internacional, integrando regularmente as reuniões da IAIS, 
além de que, de acordo com a metodologia desenvolvida pela sua Divisão de Projetos Especiais 
– DIPRE, foi atingido em 2005 um grau de 63% de conformidade da supervisão de seguros no 
Brasil  aos princípios básicos da IAIS. 

 
A SUSEP, para execução do plano de desenvolvimento institucional, firmou o 

Acordo de Cooperação Técnica BRA 04/016 com o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). Este instrumento visa a facilitação da aplicação das normas do BIRD 
pela SUSEP, valendo-se da utilização da experiência do PNUD. 

 
 As próximas ações previstas incluem estudos de mercado, melhoria da estrutura 
de tecnologia da informação da SUSEP, capacitação dos servidores e elaboração de manuais de 
procedimentos. 
 
 
 

4.6. ATUAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE ÉTICA PÚBLICA DA SUSEP 
 
 
  A Comissão Setorial de Ética Pública da SUSEP rege-se pelo Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal,  Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, e pelo Código de Ética Profissional do Servidor da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP,  Deliberação SUSEP nº 83, de 10 de fevereiro de 2003.  
 

As normas  citadas vinculam os servidores estatutários, os ocupantes de cargos em 
comissão, os diretores fiscais, liquidantes, interventores e seus assistentes, os servidores, 
funcionários ou empregados requisitados ou cedidos de outros órgãos públicos, os contratados, 
os estagiários, os prestadores de serviços e todos aqueles que, por força de lei, contrato ou 
qualquer outro ato jurídico, prestem serviços de natureza permanente, temporária ou 
excepcional, ainda que sem retribuição financeira. 
 

Os diretores da autarquia, no entanto, sujeitam-se às normas do Código de 
Conduta da Alta Administração Federal, cuja monitoração é de atribuição da Comissão de Ética 
Pública – CEP. A atual representante setorial da SUSEP junto à Comissão de Ética Pública é a 
Sra. Vera Melo Araújo, Diretora da SUSEP. 
 
 A missão da Comissão Setorial de Ética Pública da SUSEP é zelar pela 
preservação da ética pública no âmbito da autarquia. Nesse mister, a Comissão tem o dever de 
orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o 
patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento 
suscetível de censura. 
 

A Comissão, ao longo do exercício de 2005, instaurou um processo de apuração 
de eventual infração ética praticada por servidores da SUSEP, o qual encontra-se em curso e sob 
condução sigilosa, conforme determinado pela legislação vigente. 
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5. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS 
 
 

5.1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

O orçamento aprovado para o exercício de 2005, pela Lei nº 11.100, de 25 de 
janeiro de 2005, foi de R$ 92.777.293,00 (noventa e dois milhões, setecentos e setenta e sete mil 
e duzentos e noventa e três reais), sendo: 
 

 R$ 48.244.056,00 (quarenta e oito milhões, duzentos e quarenta e quatro mil 
e cinqüenta e seis reais), a título de Despesas com Pessoal, representando 51,99 %; 
 

 R$ 12.836.164,00 (doze milhões, oitocentos e trinta e seis mil e cento e 
sessenta e quatro reais), para fazer face às despesas com outros Custeios e Capital, o que 
representa 13,83%; 
 

 R$ 1.003.475,00 (um milhão, três mil e quatrocentos e setenta e cinco reais), 
destinados às despesas com Inversões Financeiras, o que representa 1,08%;   
 

 R$ 24.608.418,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e oito mil e 
quatrocentos e dezoito reais), a título de Reserva de Contingência, representando 26,52%; 
 

 R$ 5.890.094,00 (cinco milhões, oitocentos e noventa mil e noventa e quatro 
reais), visando atender Gastos com Contribuição Patronal - CONTREGPREV, sendo que estes 
gastos realizados não foram empenhados em atendimento a Portaria MPS nº 916, de 15/7/03, 
alterada pela Portaria nº 1.768, de 22/12/03 e Portaria STN nº 219, de 29/4/04; 
 

 R$ 195.086,00 (cento e noventa e cinco mil e oitenta e seis reais), destinados 
a pagamentos de precatórios, sendo descentralizados ao Tribunal Regional Federal - 2ª Região e 
Tribunal Regional do Trabalho - 1ª Região/RJ, representando 0,21%.    
 
 Em relação ao orçamento para pessoal, os valores aprovados foram insuficientes, 
sendo objeto de crédito suplementar no valor de R$ 7.178.098,00 (sete milhões, cento e setenta e 
oito mil e noventa e oito reais) em troca da reserva de contingência, visando a atender despesas 
com vencimentos, incluindo gastos com férias e gratificação natalina, outras despesas variáveis e 
despesas de exercícios anteriores, tendo em vista que a remuneração dos servidores foi revisada 
nos termos da Medida Provisória nº 210, de 31 de agosto de 2004, da Lei nº 11.094, de 13 de 
janeiro de 2005, do Decreto nº 5.407, de 31 de março de 2005 e do Ofício Circular nº 
01/SRH/MP, conforme citado no Ofício SUSEP/DEAFI Nº 079/2005. 

 
Do orçamento liberado/reformulado, foram executados, nas categorias 

econômicas “Outros Custeios”, 91,10% e na de Capital 78,50%.  
 
Por meio do Ofício SUSEP/DEAFI nº 168/2005, foi solicitado crédito 

suplementar, no valor de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), com vistas a atender 
despesa com Custeio, face obrigações assumidas com repactuações contratuais que 
representaram valores expressivos e Obrigações Tributárias com o PASEP, por excesso de 
arrecadação, o que somente foi liberado em 9 de novembro de 2005.    

 
Indicamos ainda que esta Autarquia sofreu contingenciamento no montante de R$ 

25.446,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), nas categorias de Custeio e 
Capital. 
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Cabe registro que, por força do Acordo firmado entre o Ministério da Fazenda e o 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, cujo objeto corresponde a Projeto de 
Assistência Técnica para Crescimento Sustentável e Eqüitativo, financiado com recursos 
externos e contrapartida no qual a SUSEP está inserida e ainda, visando atender a Instrução 
Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional nº 06, de 27.10.2004 e o Decreto nº 5.379, de 
25.2.2005 foi criada exclusivamente para esta finalidade a Unidade Gestora 173040 - SUSEP - 
PROJETOS ESPECIAIS, sendo descentralizado para esta UG o valor de R$ 842.088,00 
(oitocentos e quarenta e dois mil e oitenta e oito reais). 

 
 

Custo 

Total 

Empréstimos 

Contratados 
Contraparti
da Nacional 

Valor das Transferências 

de Recursos     (*) Discrimi- 

nação 
(US $) (US $) (US $) Motivo

Valor 

no ano 

Vr Acumula- 

do no Projeto 

BIRD – LOAN 
7253 BR (Parte) 600.000 500.000 100.000 - 332.841 389.841 

Observações: 
- Inicialmente os gastos estavam sendo desembolsados pela UCP do Ministério da Fazenda. 

- A disponibilidade de recursos no SIAFI em dezembro/2005 inviabilizou o atingimento da etapa, em 
conseqüências, os recursos foram transferidos ao PNUD para execução em 2006. 

- (*) Valor em dólar, convertidos em 2005, a taxa de R$ 2,53 
 
 
Destacamos ainda que o saldo constante no Balanço Patrimonial, na conta 

Consignações no valor de R$ 257.073,61 (duzentos e cinqüenta e sete mil, setenta e três reais e 
sessenta e um centavos), refere-se à consignação de Plano de Saúde, realizada na Folha de 
Pagamento do mês de dezembro/2005 e depósitos realizados na forma de Guia de Recolhimento 
da União - GRU, face margem consignável insuficiente na remuneração dos servidores, sendo 
que o montante não foi repassado a empresa prestadora do serviço de assistência médica tendo 
em vista que o vencimento da fatura do mês de dezembro/2005 ocorre somente em janeiro/2006.  
 

Com relação às Despesas Correntes, de Outros Custeios e Capital, o orçamento 
aprovado foi distribuído por programas, a saber:  

 
 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DOS MERCADOS - contemplado 

pelas ações de fiscalização dos mercados de seguros, de capitalização e de previdência 
complementar aberta, regulamentação dos mercados de seguros, de capitalização e de 
previdência complementar aberta e de sistemas informatizados da SUSEP (SERPRO); 
 

 PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - representado pelas 
ações na execução dos serviços administrativos, manutenção e conservação de bens imóveis, 
manutenção dos serviços de transporte e ações de informática; 

 
 PROGRAMA DE GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS - IAIS - Associação Internacional de Supervisores de Seguros, ASSAL - 
Associação de Superintendentes de Seguros da América Latina e ASEL - Associação de 
Supervisores de Seguros Lusófonos; e 
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 PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - capacitação do servidor, 
auxílio alimentação, auxílio transporte, assistência pré-escolar e assistência médica. 

 
 

Apresentamos, nas folhas seguintes, quadros com a previsão e execução de 
despesas e receitas referentes ao exercício de 2005. 
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EVOLUÇÃO DA DESPESA -2004/ 2005 
           

CATEGORIA FONTE DE  ORÇAMENTO ORÇAMENTO CONTING./05 CRÉDITO CRÉDITO DESPESAS  DESPESAS  
ECONÔMICA RECURSOS APROVADO/04 APROVADO/05   SUPLEMENTAR/04 SUPLEMENTAR/05 ACUMULADAS/04 ACUMULADAS/05

(%)/04 (%)/05 

  100 0,00     10.635.500,00 7.178.098,00 10.630.145,00         7.178.098,00 100,00 100,00  
  174 23.938.910,00   48.244.056,00                                                           23.938.910,00       48.244.056,00  100,00 100,00  
PESSOAL 250 19.720.484,00                                                                          19.720.484,00                              -  99,95          -   

sub-total 43.659.394,00   48.244.056,00                         10.635.500,00           7.178.098,00 54.289.539,00       55.422.154,00  99,99 100,00  
CONTREGEPREV  174 0,00     5.890.094,00                         0,00                                  0,00                              -             -   
  100 0,00     0,00                   9.140,00 0,00                              -      

sub-total 0,00     5.890.094,00                         0,00                   9.140,00 0,00                              -             -   
OUTROS 174 5.558.090,00     7.938.741,00 16.950,17                                    4.746.979,98         7.245.928,13  85,41    91,47  
CUSTEIOS  250 4.181.037,00        533.226,00   540.000,00 470.000,00 4.527.015,95             926.747,58 95,89    92,38  
  280 0,00     1.597.040,00                            0,00         1.378.147,05      86,29  
  148 0,00        314.764,00                    314.764,00   100,00  
  1174 0,00          85.624,00                      85.624,00   100,00  

sub-total 9.739.127,00   10.469.395,00 16.950,17 540.000,00              470.000,00 9.273.995,93         9.951.210,76  95,22    91,11  
  174 2.009.888,00     1.381.842,00          8.496,45    9.662,80         1.143.343,77       0,48    83,25  
CAPITAL 148 0,00        441.700,00                                          441.700,00   100,00  
  250 377.062,00        273.622,62      72,57  - 
  280 0,00        543.227,00                    266.267,38     49,02  

subtotal 2.386.950,00     2.366.769,00          8.496,45     283.285,42         1.851.311,15     11,87    78,50  
SENT.JUD.PREC.  174 0,00        195.086,00                                                            -      

subtotal   0,00        195.086,00                                      -             -   

CONC. EMPRÉSTIMOS 174                 
-

                                     -             -   

CONC. EMPRÉSTIMOS 250 1.243.000,00     1.003.475,00       1.058.373,58             203.015,16 85,15  20,23  
Subtotal 1.243.000,00     1.003.475,00                             1.058.373,58             203.015,16    85,15  20,23  
TOTAL   57.028.471,00   68.168.875,00        25.446,62         11.175.500,00            7.657.238,00       64.905.193,93        67.427.691,07     95,16    89,18  

RES. DE CONT. 174 12.752.714,00   13.526.835,00   (10.630.145,00)                                 -             -   
  250 1.740.952,00                                                          -      
  280 12.924.807,00   11.081.583,00                                                           -      

TOTAL GERAL      4.446.944,00    92.777.293,00        25.446,62              545.355,00  7.657.238,00       64.905.193,93        67.427.691,07     76,86    67,28  
OBS.: Não estão incluídos nas despesas executadas os gastos realizados com Contribuição Patronal - Ativo e Precatório. 
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RESUMO DA EVOLUÇÃO DAS DESPESAS 2004/2005 
         

CATEGORIA ORÇAMENTO ORÇAMENTO ORÇAMENTO ORÇAMENTO DESPESAS  DESPESAS      
      LIBERADO LIBERADO         
  APROVADO/04 APROVADO/05 REFORMULADO/04 REFORMULADO/05 EXECUTADAS/04 EXECUTADAS/05 (%)/04 (%)/05 

PESSOAL 43.659.394,00        54.329.236,00 54.294.894,00              61.516.474,00         54.289.539,00         55.422.154,00  
     
99,99  

    
90,09  

CUSTEIOS 9.739.127,00        10.469.395,00 10.279.127,00 10.922.444,83 9.273.995,93          9.951.210,76  
     
90,22  

    
91,11  

CAPITAL 3.629.950,00          3.370.244,00 3.629.950,00 3.361.747,55 1.341.659,00          2.054.326,31  
     
36,96  

    
61,11  

RES. DE 
CONTINGÊNCIA 12.752.714,00        13.526.835,00 2.122.569,00              13.526.835,00         
  1.740.952,00   1.740.952,00           

  12.924.807,00        11.081.583,00 12.924.807,00              11.081.583,00         
TOTAL 84.446.944,00     92.777.293,00          84.992.299,00        100.409.084,38      64.905.193,93     67.427.691,07  76,366 67,15 
                 
Observação: Não está incluída nas despesas realizadas, a execução com a Contribuição Patronal – Ativos e precatórios.      
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EVOLUÇÃO DA RECEITA - 2004/2005 

        

 RECEITA FONTE RECEITA  RECEITA  RECEITA  RECEITA  

CÓDIGO / DESCRIÇÃO RECUR. PREVISTA/04 PREVISTA/05 REALIZADA/04 REALIZADA/05 
%/04 %/05 

4.2.1.2.3.00.00 -  OPERAÇÕES CRED. EXT.-CONT. 148                  756.464,00         

4.1.1.2.1.15.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO 174 44.259.602,00          47.041.673,00         43.331.773,49              42.008.698,01        97,90            89,30  

4.1.9.1.1.34.00 - MUL.JUR.TX.FISC.MERC.SEG.CAP.PRE. 174              1.085.055,00                                -                          -    
4.1.9.1.9.50.00 - MULTAS P/AUTOS DE INFRAÇÃO-
25208 174           27.861.768,00                                -                  2.278.125,16                8,18  
4.1.9.1.9.50.00 - MULTAS P/AUTOS DE INFRAÇÃO –
74201 174              1.276.244,00                                -          

4.1.3.2.1.99.00 - OUT. REND. DE TITULOS - 25208 280           13.221.850,00                                -                          -    

4.1.6.0.0.02.03 - SEG.HAB.(SERV.FIN.DE COM.VAR.SAL) 280                                  -             1.069.186,96                    971.377,38                     -    

4.1.7.3.0.00.00 - TRANSF. INST.  PRIV.(DPVAT) 250 17.436.584,00                                -          18.603.627,36             21.275.022,25       06,69                    -    

4.1.3.1.1.00.00 – ALUGUEIS 250 286.452,00                277.952,00               228.967,13                   233.312,55        79,93            83,94  

4.1.3.2.2.00.00 – DIVIDENDOS 250                                  -                     4.499,08                       2.015,02                     -    

4.1.3.2.5.02.03 -REC. REM. DE APLIC.FINANC. NA CTU 280 12.924.807,00                                 -          12.336.766,47             21.183.738,67                     -    

4.1.6.0.0.13.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 25208 250 1.447.495,00                255.274,00                 31.037,37                     35.072,32          2,14            13,74  

4.1.6.0.0.13.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 74201 250              1.003.475,00                                -                                     
-                     -    

4.1.9.1.9.50.00 - MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO 250 8.092.004,00                                 -          42.657.850,84             21.838.078,25       27,16                    -    

4.1.9.2.1.06.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS 250                          2.505,00                     -    

4.1.9.3.2.00.00 - REC. DA DIV. ATIVA NÃO TRIB. 250                                  -                206.434,93                     64.768,97                     -    

4.1.9.1.9.99.00 - OUTRAS MULTAS 250                                  -                        1.914,39                     -    

4.9.0.0.00.00 - DEDUÇÕES DE RECEITA 250                                  -                  
(180.821,31)

                    -    

4.9.3.0.0.00.00 - DESCONTOS CONCEDIDOS 280                                  -                                 -                        
(4.250,00)                     -    

TOTAL     84.446.944,00           92.779.755,00       118.470.143,63           109.709.556,66      140,29      118,25  

 
 

OBSERVAÇÃO: Receita prevista conforme Lei nº 11.100, de 25.1.2005 - Lei Orçamentária Anual para o exercício/2005 (LOA).   
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Relacionamos, a seguir, a fundamentação legal das principais fontes de receita 
da SUSEP e comentários sobre o comportamento de sua execução ao longo do exercício de 
2005. 

 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO 

 
Instituída pela Lei n° 7.944, de 29 de dezembro de 1989, com arrecadação 

trimestral, diretamente creditada à Conta Única do Tesouro Nacional, sub-repassada à SUSEP 
de acordo com a Programação Orçamentária e Financeira, limitado ao orçamento fixado pela 
Lei Orçamentária Anual.  No exercício de 2005, a previsão de receita, efetuada pela Secretaria 
de Orçamento Federal – SOF,  foi de R$ 47.041.673,00 (quarenta e sete milhões, quarenta e 
um mil e seiscentos e setenta e três reais), sendo arrecadado pela Secretaria do Tesouro 
Nacional - STN o montante de R$ 42.008.698,01 (quarenta e dois milhões, oito mil, 
seiscentos e noventa e oito reais e um centavo). 
 
  A estimativa de receita feita pela SOF considerou critérios próprios daquela 
instituição. A SUSEP, todavia,  na elaboração de sua proposta orçamentária para 2005 
baseou-se na média das arrecadações realizadas em 2002 e 2003 e na proposta orçamentária 
de 2004, atingindo o total de R$ 35.241.151,00 (trinta e cinco milhões, duzentos e quarenta e 
um mil, cento e cinqüenta e um reais). Sendo assim, concluímos que, de acordo com o 
estimado pela SUSEP, foi obtido um acréscimo de arrecadação de 19,20%.  Avaliamos que 
esse superávit obtido decorreu da concessão de parcelamentos de débitos (diminuindo a 
inadimplência) e de incremento na quantidade de Unidades da Federação em que as empresas 
operam adicionalmente à matriz. 
 
DPVAT 
 

 De acordo com o inciso I, do art. 32 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro 
de 1966, c/c o art. 12 da Lei nº 6.194, de 1974, cabe ao Conselho Nacional de Seguros 
Privados - CNSP fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. Esse Conselho, 
do qual a SUSEP é parte integrante, presidido pelo Senhor Ministro da Fazenda, estabelece 
em suas Resoluções o percentual dos prêmios tarifários arrecadados pelo convênio DPVAT a 
ser repassado a SUSEP, ao DENATRAN, ao SUS, a FUNENSEG e ao SINCOR. Sendo 
assim, a arrecadação do DPVAT é decorrente de legislação específica, visto que o CNSP, 
amparado nas atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto-Lei nº 73/66, definiu um 
percentual da arrecadação do DPVAT como fonte de receita da SUSEP.  A Resolução CNSP 
nº 112/2004, em seu art. 4º, define que o percentual de repasse dos prêmios tarifários 
arrecadados pelo convênio DPVAT, destinado à SUSEP pela Resolução CNSP nº 35/2000, 
permanece inalterado e, em seu art. 9º, autoriza esta Autarquia a baixar as normas 
complementares necessárias à execução das disposições ali contidas. A realização no 
exercício foi de R$ 21.275.022,25 (vinte e um milhões, duzentos e setenta e cinco mil, vinte e 
dois reais e vinte e cinco centavos), representando um superávit em relação ao montante 
estimado pela SUSEP de R$ 19.376.964,00 (dezenove milhões, trezentos e setenta e seis mil, 
novecentos e sessenta e quatro reais). 
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MULTAS  
 
Receita originária do Decreto-Lei nº 73/66 (artigos nº’s 40 e 119), que 

preceitua que as Multas Pecuniárias constituem recursos próprios da SUSEP e serão 
recolhidas aos cofres da Autarquia.  A Multa aplicada pela SUSEP demanda do esforço 
próprio de seu corpo funcional, objetivando assegurar a solidez dos mercados fiscalizados por 
meio da exigência do cumprimento das normas vigentes.  

 
A previsão desta receita foi fixada em R$ 8.052.517,20 (oito milhões, 

cinqüenta e dois mil, quinhentos e dezessete reais e vinte centavos), com base na média trienal 
arrecadada de 2001 a 2003. A receita efetivamente arrecadada alcançou, no exercício de 2005, 
o valor de R$ 24.116.203,41 (vinte e quatro milhões, cento e dezesseis mil, duzentos e três 
reais e quarenta e um centavos). Cabe informar que, a partir do mês de novembro de 2005,  as 
multas foram arrecadadas na Fonte 174 (Tesouro Nacional), por força da Lei nº 11.100, de 
25.1.2005 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2005, a qual atribuiu esta receita ao 
Tesouro Nacional. No restante do exercício, a arrecadação foi efetivada na Fonte 250 
(Recursos Próprios).  

 
A queda de multas arrecadas observada na comparação com o montante 

realizado no exercício de 2004 deve-se a própria dinâmica do processo de aplicação e 
julgamento de penalidades, o qual sofreu alterações com impacto direto na arrecadação de 
multas. 

 
Até fevereiro de 2004 vigorou a Resolução CNSP nº 42, de 08/12/2000, que 

estabelecia o Conselho Diretor da SUSEP como primeira instância de julgamento e o Comitê 
de Recursos Administrativos do CNSP na segunda e última instância administrativa. Com a 
edição da Resolução CNSP nº 108, de 03/02/2004 , a primeira instância de julgamento passou 
ao nível das Chefias dos Departamentos. Em função dessa delegação de competência e do 
esforço das unidades na celeridade de julgamento de processos acumulados, tivemos 
acréscimo substancial na arrecadação de multas no exercício de 2004, alcançando-se naquela 
ocasião o valor de R$ 42.657.850,84 (quarenta e dois milhões e seiscentos e cinqüenta e sete 
mil e oitocentos e cinqüenta reais e oitenta e quatro centavos). Cumpre notar que ao longo 
deste exercício de 2004, nos termos da referida norma, o DETEC, o DECON e o 
Departamento de Fiscalização - DEFIS, além do próprio Conselho Diretor, julgavam um 
estoque acumulado de processos, ao quais aguardavam julgamento neste colegiado ( 
retornaram aos Departamentos somente os processos que não haviam sido distribuídos a 
diretores relatores).  

 
Em 2005, esse estoque de processos a serem julgados em primeira instância  

existia somente no DEFIS (departamento que efetivamente recebeu em retorno a maior 
quantidade de processos para julgamento), havendo, portanto, decréscimo no valor de multas 
arrecadadas em relação ao exercício de 2004. 

 
 

OUTRAS RECEITAS 
 
 Decorrentes de contrato de locação, dividendos, serviços administrativos, 
indenizações por danos, receita da dívida ativa não tributária e outras multas, apresentando 
uma arrecadação, no exercício de 2005, no valor de R$ 339.588,25 (trezentos e trinta e nove 
mil, quinhentos e oitenta e oito reais  e vinte e cinco centavos). 
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SEGURO HABITACIONAL 
 
 Receita originária conforme dispõe o artigo 6° do Decreto n° 243 e Portaria 
M.F. n° 255, de 03 de setembro de 2004, onde 0,3% (três décimos por cento) incidirão sobre o 
valor do principal dos prêmios de seguros devidos pelos agentes financeiros ao SH, líquidos 
de restituições, cancelamentos, multas e juros, atualizado monetariamente “pro rata die”, até a 
data do efetivo pagamento, com base no índice de remuneração básica dos depósitos de 
poupança.  
  
 A previsão de receita foi estabelecida em  R$ 1.033.201,20 (um milhão, trinta e 
três mil, duzentos e um reais e vinte centavos), sendo arrecadado um montante de R$ 
971.377,38 (novecentos e setenta e um mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e oito 
centavos), ou seja, um percentual de 94,02%. 

 
 

RECEITA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CTU 
 

Receitas originárias de aplicações das receitas diretamente arrecadadas no 
exercício e superávit do exercício de 2004, com realização de R$ 21.183.738,67 (vinte e um 
milhões, cento e oitenta e três mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) 
no exercício de 2005. 

 
O superávit total acumulado da Autarquia, apurado pelo Balanço Patrimonial 

foi de R$ 176.029.604,95 (cento e setenta e seis milhões, vinte e nove mil, seiscentos e quatro 
reais e noventa e cinco centavos), sendo que R$ 60.693.393,95 (sessenta milhões, seiscentos e 
noventa e três mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos) referente ao 
exercício de 2005 e R$ 115.336.211,00 (cento e quinze milhões, trezentos e trinta e seis mil, 
duzentos e onze reais) de exercícios anteriores. 

 
 

5.2. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

 
A SUSEP contava, até 31 de dezembro de 2005, com 282 (duzentos e oitenta e 

dois) servidores, assim distribuídos: 
 
 

2005 (31/12/2005) 
Nível Denominação 

Previstos Ocupados Vagos 
NI AGENTE EXECUTIVO 146 80 66
NI AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2 1 1
NI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (*) 4 4 0
NI MOTORISTA (*) 1 1 0
NS ANALISTA TÉCNICO 175 166 9
NS ASSISTENTE SOCIAL 1 1 0
NS MÉDICO 2 2 0
NS PROCURADOR FEDERAL 29 27 2

 TOTAL 360 282 78
 (*) Cargos a serem extintos à medida que vagarem.  
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  O crescimento dos mercados supervisionados e a transferência iminente de 
novas atribuições e responsabilidades para a SUSEP (regulação e fiscalização das atividades 
de resseguro) implicam na necessidade de fortalecimento do quadro funcional, tanto no 
aspecto quantitativo como qualitativo.   
 
  Nesse sentido, a SUSEP solicitou o preenchimento das vagas não ocupadas em 
seu quadro de pessoal, o que foi atendido por meio das Portarias do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão  nº’s 210, de 21 de julho de 2005, e 306, de 12 de 
setembro de 2005, as quais autorizaram a realização de Concurso Público para o provimento 
de 7 (sete) vagas de Analista Técnico  e 46 (quarenta e seis) vagas de Agente Executivo. 
 

O processo seletivo foi iniciado com a publicação do Edital ESAF nº 6, de 18 
de janeiro de 2006, publicado no D.O.U. de 19 de janeiro de 2006, estando a realização das 
provas e admissões previstas para, respectivamente, abril e junho do mesmo exercício. 

 
 Em relação à qualificação do seu quadro funcional, a SUSEP mantém 

ativamente a proposta de capacitação de seus servidores.  No exercício de 2005, foram 
atendidas as demandas para participação seletiva em eventos voltados para a atividade do 
Órgão, tais como cursos regulares, cursos à distância, cursos de pós-graduação, seminários, 
palestras, encontros e congressos, atingindo um investimento total de R$ 124.666,95 (cento e 
vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos). 
 

Encontra-se em execução o Curso de Pós-Graduação fechado para 37 (trinta e 
sete) servidores da SUSEP, denominado “MBA Executivo em Gestão de Seguros, 
Previdência, Capitalização e Administração Pública da SUSEP”, ministrado pelo IAG-PUC, 
com 376 (trezentos e setenta e seis) horas de aula e duração de um ano e meio, ao custo total 
de R$ 238.000,00 (duzentos e trinta e oito mil reais). Durante a realização do Curso os 
servidores treinados serão avaliados e deverão apresentar monografia. 
  
 
    

5.3. PROCESSOS DISCIPLINARES E INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS 
 
 

5.3.1.  COMISSÕES DE SINDICÂNCIA 
 
 
Portaria SUSEP nº 2.101, de 10 de fevereiro de 2005 
Objeto: Apurar todos os fatos e circunstâncias relacionados ao desaparecimento da 
calculadora HP 12C (tombo nº 1694), objeto do Processo SUSEP nº 15414.000027/2005-21.  
Desdobramento: Em 18 de abril de 2005, a Comissão apresentou o relatório que concluiu pela 
necessidade de aprimoramento dos sistemas de segurança da SUSEP, de modo a evitar o 
desaparecimento de outros materiais, e pela elaboração de Manual de Procedimentos 
objetivando orientar aos servidores e usuários quanto à guarda e conservação dos bens 
patrimoniais, principalmente aqueles de maior valor agregado e de pequenas dimensões, com 
a participação das áreas responsáveis pela sua administração e controle. 
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5.3.2 INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS  
 
 
Portaria SUSEP nº 2.255, de 19 de setembro de 2005 
Objeto: Apurar as causas que levaram à Liquidação Extrajudicial da INTERBRAZIL 
SEGURADORA S/A, revogando a Portaria SUSEP nº n2.253, de 15 de setembro de 2005. 
Desdobramento: Em andamento. 
 
Portaria SUSEP nº 2.307, de 24 de novembro de 2005 
Objeto: Apurar as causas que levaram à Liquidação Extrajudicial da ABSOLUTA SEGUROS 
S/A (antiga ADRESS SEGUROS E PREVIDÊNCIA). 
Desdobramento:Em andamento. 
 
Portaria SUSEP nº 2.308, de 24 de novembro de 2005 
Objeto: Apurar as causas que levaram, por extensão, a Liquidação Extrajudicial das 
Empresas: GEPLAN Empreendimento e Desenvolvimento Imobiliário S/C LTDA., 
MANDURI Empreendimentos Imobiliários LTDA., MANDURI Empreendimentos 
Imobiliários S/C LTDA., GEPLAN Gerenciamento e Planejamento de Vendas e Produtos S/C 
LTDA., GEPLAN Corretora de Seguros Sociedade Civil LTDA., Marinas de Santa Úrsula 
S/C LTDA, GEPLAN Sociedade de Segurança Planejada, GEPLAN Hotéis Sociedade 
Anônima, Construtora Perri Camargo LTDA., GEPLAN Promotora De Vendas S/C LTDA., 
GOLD LAND Desenvolvimento Imobiliário S/C LTDA. e Maria Brasil Confecções LTDA. 
Desdobramento: Em andamento. 
 
 

5.3.3 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES  
 
 

Com relação ao Processo Administrativo Disciplinar, objeto da Portaria 
SUSEP No 2.063, de 2 de dezembro de 2004, que instaurou Comissão para apurar fatos e 
responsabilidades relacionados com os eventos descritos (gargalos operacionais na análise e 
julgamento de processos administrativos sancionadores e ocorrência de prescrição) nos 
trabalhos da Comissão Correcional, instituída pela Portaria SUSEP No 1.806, de 23 de 
outubro de 2003, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em seu relatório final, 
emitido em 7 de abril de 2005, manifestou-se pela imputação de conduta omissiva imprópria 
(retenção de documentação, inciso IV, art. 117, da Lei No 8.112/90), recomendando a 
aplicação da pena de Advertência, conforme previsto no art. 129 do Regime Jurídico Único 
(RJU) dos servidores públicos civis da União, Autarquias e Fundações Públicas Federais. O 
relatório final foi julgado procedente pela autoridade administrativa competente 
(Superintendente da SUSEP), em 27 de julho de 2005, mas a pena não foi aplicada, em face 
da Procuradoria Federal junto à SUSEP ter declarado a prescrição da pretensão punitiva, nos 
termos do inciso III, art. 142, da Lei No 8.112/90 (RJU). O servidor indiciado não possui 
atualmente vínculo funcional com a SUSEP. 
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6. RELACIONAMENTO COM OS ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 
 
  A direção da Unidade de Auditoria Interna da SUSEP foi assumida, a partir de 
1 de junho de 2005, por auditor interno independente, pertencente ao quadro funcional da 
Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro, representação local da 
Controladoria-Geral da União – CGU. 
   

A SUSEP, ao longo do exercício de 2005, foi objeto de ações de controle por 
parte da Controladoria-Geral da União – CGU e do Tribunal de Contas da União. 
 

Apresentamos, a seguir, levantamento destas ações e o posicionamento acerca 
das providências implementadas pela SUSEP.  
 

 

6.1. ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
 

Ofício n.º 409/2005 – TCU/2º SECEX, de 20/06/2005 

 Trata-se de diligência para instrução do Processo de Prestação de Contas 
referente ao exercício de 2003 (Processo TC n.º 009.234/2004-3), solicitando esclarecimentos 
sobre empréstimos às massas liquidandas, ressarcimento de diárias indevidamente pagas e 
cobrança judicial. 

Atendido. 

As informações e documentos demandados foram encaminhados ao TCU, por 
meio do Ofício SUSEP/GABIN n.º 514/2005, de 11/07/2005 . 

 

Ofício TCU/SEFIP/2º DT n.º 2.528/2005, de 23/08/2005 

  Trata-se de diligência de instrução ao Processo TC n.º 004.813/1997-9, 
determinando providências e encaminhamento de informações e esclarecimentos relacionados 
com o ato de concessão de pensão civil ao(s) beneficiário(s) do instituidor Miguel Correa 
Machado (Processo n.º 12178.000224/93-60).  

  Atendido. 

  As informações e esclarecimentos requeridos foram elencados na Nota Técnica 
AUDIT/SUSEP/MF n.º 01/2005, de 24/10/2005, encaminhada ao TCU por meio do Ofício 
SUSEP/GABIN n.º 852/2005, de 27/10/2005.  
 
Ofício n.º 810/2005 – TCU/2º SECEX, de 11/10/2005 

 Trata-se de diligencia de instrução do Processo de Prestação de Contas 
referente ao exercício de 2003 (Processo TC n.º 009.234/2004-3), solicitando esclarecimentos 
sobre empréstimos às massas liquidandas e prescrição de processos sancionadores. 

 Atendido. 

 Os questionamentos foram atendidos por meio da Nota Técnica 
AUDIT/SUSEP/MF n.º 04/2005, de 16/11/2005, encaminhada ao TCU em anexo ao Ofício 
SUSEP/GABIN n.º 949/2005, de 28/11/2005.  
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Acórdão n.º 1.861/2005 – Plenário, de 23/11/2005 (D.O.U. de 28/11/2005) 

 Retoma a auditoria abordada no Acórdão TCU n.º 469/2003 - Plenário 
(declarado insubsistente pelo Acórdão n.º 983/2003 – Plenário) , sobre os procedimentos 
relacionados com a arrecadação e aplicação dos recursos do seguro obrigatório de danos 
pessoais causados por veículos de vias terrestres – DPVAT. 
 
  O TCU apontou uma série de indícios de fragilidades e impropriedades 
praticadas no âmbito dos diversos órgãos e entidades (SUSEP, Fundo Nacional de Saúde – 
FNS, IRB - Brasil Resseguros S/A., Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e 
de Capitalização – FENASEG e Conselho Nacional de Transito – CONTRAN) envolvidos 
nos procedimentos relacionados com o DPVAT ao longo dos exercícios de 1997 e 1998. Os 
autos do processo foram remetidos ao Ministério Público junto ao TCU para exame da 
possibilidade de se reabrir os respectivos processos de prestação de contas. 
  A parte dispositiva do acórdão não contém determinações direcionadas para 
SUSEP, apenas recomendando ao Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP que 
“analise a possibilidade de adoção da mesma forma de operacionalização concernente ao 
Seguro DPVAT afeto às categorias 1, 2, 9 e 10, prevista na Resolução CNSP n.º 56, de 
13.09.2001, modificada pela Resolução CNSP n.º 67, de 03/12/2001, para as categorias 3 e 
4”. 
  Atendido. 
 
  Em termos infra-legais, o Seguro DPVAT é atualmente disciplinado pela 
Resolução CNSP n.º 109/2004, de 07/05/2004, a qual estendeu às categorias 3 e 4 (ônibus, 
microônibus e lotações) a mesma metodologia operacional utilizada nas demais (categorias 
1,2, 9 e 10 de veículos automotores). 
 

O Convênio administrado pela Federação Nacional das Empresas de Seguros 
Privados – FENASEG englobava apenas os seguros referentes aos veículos incluídos nas 
categorias 1, 2, 9 e 10, enquanto que as categorias 3 e 4 eram operadas de forma independente 
pelas companhias seguradoras. Em janeiro de 2005, conforme disposto pela Resolução CNSP 
n.º 109/2004, foi celebrado novo convênio para incluir as categorias 3 e 4 no regime 
operacional conjunto.   
 
Ofício n.º 1.006/2005 – TCU/2º SECEX, de 07/12/2005 
 
 Trata-se de diligência de instrução do Processo de Prestação de Contas 
referente ao exercício de 2003 (Processo TC n.º 009.234/2004-3), solicitando esclarecimentos 
sobre a prescrição de processos sancionadores. 
 
  Atendido. 
 
  A documentação solicitada no item II (Parecer PRGER/SUSEP n.º 6.842/2000, 
Parecer PGFN n.º 1.003/2003 e Comunicações de Auditoria n.º’s 11, 12 e 20/99) do referido 
ofício foi encaminhada por meio do Ofício SUSEP/GABIN n.º 009/2006, de 4 de janeiro de 
2006. Os trabalhos referentes ao item I, envolvendo a análise específica de 308 (trezentos e 
oito) processos declarados prescritos, foram encaminhados ao TCU por meio das Notas 
Técnicas AUDIT/SUSEP/MF n.º’s 01/2006 e 04/2006. 
 

Ofício n.º 1.062/2005 – TCU/SECEX-2, de 13/12/2005 
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 Trata-se de diligência requerendo informações sobre o Fundo de 
Desenvolvimento Educacional do Seguros – FDES e a Fundação Escola Nacional de Seguros 
– FUNENSEG. 

Atendido. 
 
Encaminhadas ao TCU por meio da Nota Técnica AUDIT/SUSEP n.º 05/2006. 

 
Ofício n.º 396/2005 – TCU/SEMAG/2-DT, de 19/12/2005 
 
  Trata-se de diligencia decorrente do Acórdão TCU n.º 1.861/2005 – Plenário, 
solicitando informações sobre a arrecadação do Seguro DPVAT nos exercícios de 2003, 2004 
e 2005. 
  Atendido. 
 
  As informações foram encaminhadas ao TCU, por meio do Ofício 
SUSEP/GABIN n.º 11/2006 e Parecer SUSEP/DECON/GEEST n.º 934/2006. 
 
 

6.2. ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU 
 
 

Ofício-Circular n.º 17/2005/GAB/CGURJ/CGU-PR, de 07/01/2005 
 
  Informa a expedição da Instrução Normativa TCU n.º 47 e da Decisão 
Normativa TCU n.º 62, ambas de 27 de outubro de 2004, as quais estabelecem normas de 
organização e apresentação dos processos de tomada e prestação de contas. Encaminha 
também a Norma de Execução SFC/CGU/PR n.º 004, de 22 de dezembro de 2004, contendo 
orientações para formalização dos referidos processos. 
 
  A SUSEP organizou seu processo de prestação de contas referente ao exercício 
de 2004 de acordo com os normativos mencionados, tendo o órgão de controle interno 
manifestado-se pela regularidade dos procedimentos. 
 
Ofício-Circular n.º 00861/DEFAZ/DE/SFC/CGU-PR, de 12/01/2005 
 
  Encaminha o Acórdão TCU n.º 1.962/2004 – Segunda Câmara, o qual 
determina procedimentos e exigências na celebração de contratos de patrocínio. 
 
  A SUSEP não efetuou ações de patrocínio ao longo do exercício de 2005. 
 
Relatório de Prestação de Contas Anual n.º 160663, de 4 de março de 2005, emitido pela 
Controladoria-Geral da União no Estado do Rio de Janeiro – CGU-RJ 
 
  Trata-se de relatório decorrente de auditoria de avaliação de gestão, referente 
ao exercício de 2004, realizada na SUSEP ao longo do período compreendido entre 
16/02/2005 e 04/03/2005. 
 
  O relatório opinou pela regularidade da gestão, apontando quatro 
impropriedades para adoção de providencias corretivas, posicionamento este confirmado no 
Certificado de Auditoria (emitido em 25/05/2005 pelo Chefe da CGURJ) e no Parecer do 
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Dirigente de Controle Interno (emitido em 02/06/2005 pelo Diretor de Auditoria de 
Programas da Área Econômica da Secretaria Federal de Controle, órgão da Controladoria-
Geral da União). 
 
  As recomendações emitidas para correção das impropriedades foram acatadas, 
implementadas e consubstanciadas no Plano de Providências n.º 160663, documento 
acompanhado e atualizado trimestralmente pela Auditoria Interna da SUSEP.  

 

Ofício n.º 11.952/2005/GAB/CGURJ/CGU-PR, de 23/05/2005 

 
  Trata-se de resposta a consulta formulada pela Auditoria Interna da SUSEP, 
solicitando orientação quanto aos critérios que devem ser observados na concessão da 
indenização de transporte prevista no Decreto n.º 3.184, de 27/09/1999. 
  A definição de procedimentos padronizados para concessão deste benefício 
será objeto de Instrução Normativa, cuja elaboração encontra-se sob a responsabilidade de 
grupo de trabalho instituído por meio da Portaria SUSEP n.º 2.352, de 04/01/2006.  
 

Ofício-Circular n.º 278/GAB/CGURJ/CGU-PR, de 12/07/2005 
 
  Informa a publicação da Portaria CGU n.º 121, de 04/07/2005, a qual modifica 
a metodologia utilizada na análise de processos de aposentadorias e pensões, efetuada pela 
CGU em atendimento a Instrução Normativa TCU n.º 044/2002. De acordo com o novo 
procedimento, os processos devem deixar de serem encaminhados à CGU, permanecendo no 
órgão ou entidade de origem para análise no decorrer das auditorias realizadas. 
 
Ofício n.º 17.501/2005/CGU-PR, de 19/07/2005 
 
  Trata de recomendações formuladas pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
acerca do Balanço Geral da União referente ao exercício de 2004. As recomendações foram 
encaminhadas pela CGU à Secretaria-Executiva do Ministério da Fazenda, a qual, por meio 
do Ofício-Circular n.º 593/2005/SE-MF, de 17/08/2005, determinou ciência e apreciação por 
parte de todas as unidades e entidades jurisdicionadas. 
 
  Atendido. 
 

A Auditoria Interna da SUSEP efetuou os levantamentos necessários, 
encaminhando-os ao Ministério da Fazenda para consolidação por meio do Ofício 
SUSEP/AUDIT n.º 11/2005, de 18/11/2005. 
 

Ofício n.º 26.812/2005/CGU-PR, de 30/09/2005 
 
  Solicita informações sobre contratos de publicidade firmados pela SUSEP 
entre os exercícios de 2000 e 2005. 
 
  Atendido. 
 

A SUSEP, ao longo do período mencionado, só efetuou ações de publicidade 
legal e todas as informações foram consolidadas na Nota Técnica AUDIT/SUSEP/MF n.º 
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02/2005, de 03/11/2005, encaminhada à CGU e ao Assessor Especial de Controle Interno do 
Ministério da Fazenda. 
 
Ofício-Circular n.º 427/2005/GAB/CGURJ/CGU-PR, de 07/10/2005 
 
  Informa ações e atividades que deverão ser contempladas no Plano Anual de 
Atividades das Auditorias Internas – PAAAI para o exercício de 2006. 
 
  Atendido. 
 
  O PAAAI 2006, submetido à aprovação da CGU, foi elaborado de acordo com 
as orientações expedidas.  
 
 
Solicitação de Auditoria CGURJ n.º 166024/02, de 27/09/2005 
 
  Trata-se de requerimento de informações sobre retrocessão interna e 
corretagem de seguros. 
  

Atendido. 
 
Os pedidos foram atendidos em reunião realizada em 03/10/2005, entre a CGU, 

Auditoria Interna da SUSEP e técnicos do Departamento Técnico-Atuarial – DETEC. 
 

Solicitação de Auditoria CGURJ n.º 166024/01, de 21/10/2005 
  

Trata-se de requerimento de documentos, informações e esclarecimentos para 
subsídio da avaliação de gestão referente ao exercício de 2005. 

  
Atendido. 
 
Os questionamentos foram atendidos na Nota Técnica SUSEP AUDIT n.º 

03/2005, de 14/11/2005, e encaminhados à CGU por meio do Ofício SUSEP/GABIN n.º 
945/2005, de 28/11/2005. 
  
Ofício-Circular n.º 430/2005/GAB/CGURJ/CGU-PR, de 07/10/2005 e Ofício-Circular n.º 
522/2005/GAB/CGURJ/CGU-PR, de 04/11/2005. 
  

Tratam de disposição contida na Lei n.º 10.934/2004 (LDO 2005) e renovada 
na Lei n.º 11.178/2005 (LDO 2006), determinando que os custos de obras publicas realizadas 
com recursos federais sejam orçados com cotejamento aos valores registrados no Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido pela Caixa 
Econômica Federal. 

 
  Acatado. 
  
Solicitação de Auditoria CGURJ n.º 166024/RH/01, de 16/11/2005 
 
  Trata-se de requerimento de documentos, informações e esclarecimentos para 
subsídio da avaliação de gestão referente ao exercício de 2005. 
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Atendido. 
 
Os questionamentos, todos relacionados com a gestão de recursos humanos, 

foram atendidos na Nota Técnica SUSEP AUDIT n.º 06/2005, de 28/11/2005, e 
encaminhados à CGU por meio do Ofício SUSEP/GABIN n.º 952/2005, de 29/11/2005. 

 
 
 

7. INDICADORES DE GESTÃO 
 
 

  A natureza dos trabalhos desenvolvidos pela SUSEP - a regulação e a 
fiscalização dos mercados de seguro, previdência complementar aberta e capitalização – 
dificulta a utilização de indicadores objetivos e diretos de gestão.    
 

Não é demais salientar que estão sendo desenvolvidos, no âmbito do 
Planejamento Estratégico, indicadores de qualidade de gestão mais eficientes que possam, no 
futuro, ser ainda mais úteis no controle e na identificação de problemas e possibilidades de 
melhora da atuação da SUSEP. 
 

Neste sentido, ao estabelecer um Programa dentro do Plano Plurianual 
2004/2007, a alternativa encontrada foi a mensuração indireta, por meio dos resultados 
alcançados pelo mercado.   
 

No âmbito interno da Instituição, são estabelecidos alguns indicadores de 
desempenho passíveis de controle e, em decorrência, de monitoramento de efetividade, 
eficácia e eficiência.   Esses indicadores são reunidos, em um relatório denominado 
Monitoramento de Procedimentos Operacionais – MPO.    Este Monitoramento tem o objetivo 
de acompanhar as atividades das diversas unidades da SUSEP, além de ser um instrumento de 
Gestão que permite avaliar o atingimento das metas físicas e financeiras estabelecidas no 
Plano Plurianual.  Os dados são coletados mensalmente das unidades responsáveis pelas ações 
e são posteriormente compilados em relatórios semestrais, juntamente com alguns indicadores 
de satisfação e de performance, sendo que alguns destes dados fazem parte deste Relatório de 
Gestão. 
 

O programa da SUSEP no Plano Plurianual, denominado “Desenvolvimento 
dos Mercados de Seguros Privados, Capitalização e Previdência Complementar Aberta” tem 
como objetivo garantir o adequado funcionamento e desenvolvimento dos mercados 
supervisionados, sendo que para isso foram definidas ações de fiscalização, regulamentação, 
concessão de empréstimos para liquidação de sociedades pertencentes aos mercados sob 
fiscalização, e manutenção do sistema informatizado, por intermédio do qual são processadas 
as informações encaminhadas pelas empresas com vistas ao controle de suas operações e 
realização de trabalho de fiscalização à distância. 
 

De uma maneira geral, no exercício de 2005, a Autarquia vem conseguindo 
cumprir as metas estabelecidas para suas ações, sendo certo afirmar que o objetivo traçado 
vem sendo atingido, o que se demonstra pela estabilidade que os mercados supervisionados 
vêm apresentando, pelo aumento da diversidade de produtos oferecidos ao público em geral, 
inclusive para segmentos da população que nunca foram consumidores habituais dos produtos 
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comercializados e pela padronização de produtos massificados, propiciando um maior nível 
de esclarecimento dos agentes envolvidos e agilidade para aprovação. 
   
  Os indicadores utilizados para aferir a evolução do programa sob a 
responsabilidade da SUSEP são os seguintes: 

 
 
 INDICADOR DO MERCADO DE SEGUROS PRIVADOS 
 

  Quanto ao mercado segurador, o indicador utilizado para medir a eficiência da 
SUSEP na condução de suas atribuições é a relação percentual entre as receitas do mercado – 
que são iguais à acumulação do prêmio de seguro total recolhido no ano e o Produto Interno 
Bruto – PIB. 
 

 INDICADOR DO MERCADO DE CAPITALIZAÇÃO 
 
No tocante ao mercado de capitalização, o indicador utilizado é a relação 

percentual entre as receitas do mercado – que são iguais à acumulação dos prêmios de 
capitalização recolhidos no ano e o Produto Interno Bruto – PIB. 

 
 INDICADOR DO MERCADO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

ABERTA 
 

Para a previdência complementar aberta, o indicador utilizado é a relação 
percentual entre as receitas do mercado – que são iguais à acumulação das contribuições 
previdenciárias totais recolhidas no ano e o Produto Interno Bruto – PIB. 

 
 MERCADO DE RESSEGURO 
 
No tocante ao mercado de resseguro, conforme explicitado no item 4.1. 

AÇÕES NORMATIVAS SOBRE O MERCADO - 4.1.9. RESSEGURO deste Relatório, não 
há, ainda, indicador em utilização.   

 
 

Apresentamos, a seguir, as ações inerentes ao programa sob a responsabilidade 
da SUSEP no Plano Plurianual (PPA) 2004-2007: 

 
 assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seus 

dependentes; 

 assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e empregados; 

 auxílio-alimentação aos servidores e empregados; 

 auxílio-transporte aos servidores e empregados; 

 capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e 
requalificação; 

 concessão de empréstimos para liquidação de sociedades seguradoras, de 
capitalização e previdência complementar aberta; 

 contribuição da união, de suas autarquias e fundações para custeio do regime 
de previdência dos servidores públicos federais; 
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 fiscalização dos mercados de seguros, capitalização e previdência 
complementar aberta; 

 gestão e administração do programa; 

 publicidade de utilidade pública 

 regulamentação dos mercados de seguros, capitalização e previdência 
complementar; 

 sistema informatizado da superintendência de seguros privados. 

 
No tocante aos indicadores definidos no PPA, os mesmos demonstram a 

relação percentual entre as receitas acumuladas auferidas pelos mercados supervisionados e o 
Produto Interno Bruto, e foram calculados considerando como data base o mês de setembro de 
2005, haja vista somente haver dados oficiais disponíveis do PIB até o 3º trimestre.  Os 
índices obtidos foram os seguintes: 

 
 

INDICADOR % PREVISTO NO 
PPA % OBTIDO

Taxa de Participação do mercado de 
seguros no PIB 1,85 2,20 

Taxa de Participação do mercado de 
previdência complementar aberta no PIB 0,55 0,40 

Taxa de Participação do mercado de 
capitalização no PIB 0,42 0,36 

 
 
Deve ser ressaltado que fatores exógenos influenciam diretamente nos índices 

definidos e com mais intensidade do que a atuação da Autarquia por meio de suas ações, 
sendo que o desempenho da economia brasileira, ao longo desse período, foi fator 
determinante para o distanciamento entre os índices planejados e os obtidos. 
 

Pode-se inferir que o fato de os índices de participação dos mercados de 
previdência complementar aberta e de capitalização no PIB terem ficado abaixo do estimado 
não significa que a atuação da SUSEP, no período, tenha sido ineficiente, o que se demonstra 
pelos benefícios auferidos pela sociedade a partir da estabilidade e desenvolvimento 
verificados nos mercados supervisionados, a despeito da baixa correlação com os índices 
definidos para o PPA.       
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8. MISSÃO E OBJETIVOS 
 
 

A missão da SUSEP - “Atuar na regulação, supervisão, fiscalização e incentivo 
das atividades de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, de forma ágil, 
eficiente, ética e transparente, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da 
sociedade em geral.”- continua tendo uma grande importância no contexto político, 
econômico e social brasileiro.   
 

Além dos aspectos referentes à captação de poupança, deve ser ressaltada a 
importância do setor de previdência complementar.  Por outro lado não pode ser esquecida a 
potencialidade do mercado de capitalização e dos seguros “populares” (entre os quais se 
destacam o seguro de automóveis e de vida) de promover a poupança em segmentos que não 
teriam incentivos a praticá-la , bem como de financiar a aquisição de certos tipos bens.  
 
  A SUSEP, para garantir o adequado funcionamento e desenvolvimento dos 
mercados sob sua supervisão, necessita ter uma atuação forte, visando o equilíbrio das 
relações entre os agentes, bem como propiciar ambiente ideal para a criação dos novos 
instrumentos de mercado que atendam às necessidades dos consumidores. Para tanto, é 
necessário o cumprimento de três fatores-chave que constituem os objetivos regulatórios da 
SUSEP: i) indução de oferta de produtos adequados às necessidades dos consumidores; ii) 
credibilidade dos contratos que são o cerne da própria existência do mercado regulado; e (iii) 
redução dos custos de contratação. Esses fatores são os orientadores da política de seguros 
hoje implementada pelo Órgão e direcionam toda a sua estratégia de atuação.  
 
 
 

Rio de Janeiro, 7 de março de 2006. 
 
 
 
 

RENÊ GARCIA JR. 
Superintendente 
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