
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Superintendência de Seguros Privados 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELATÓRIO DE GESTÃO 

 
 

2007 
 
 
 

Superintendência de Seguros Privados 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Gestão da SUSEP - 2007 
 

2/107 

SUMÁRIO 

 

1. Identificação ...............................................................................................................   06 

2. Responsabilidades Institucionais  ................................................................................   07 

2.1 Papel da unidade na execução das políticas públicas ..............................................   07 

2.2 Mercados Supervisionados ....................................................................................   10 

2.3 Atuação da SUSEP ................................................................................................   13 

3. Estratégia de Atuação  .................................................................................................   15 

3.1. Política de Regulação   .........................................................................................   15 

3.1.1. Supervisão Baseada em Riscos ..................................................................   15 

3.1.2. Resseguro .......................................................................................................  16 

3.1.3. Blindagem dos Recursos Investidos em Planos do tipo VGBL e PGBL ......   18 

3.1.4. Outras Ações Normativas Relevantes .........................................................   20 

3.2. Ações de Supervisão ............................................................................................   23 

3.2.1. Supervisão Indireta ....................................................................................   23 

3.2.2. Supervisão Direta.......................................................................................   26 

3.2.3. Regimes Especiais .....................................................................................   28 

3.3. Ações de Proteção ao Consumidor .......................................................................   30 

3.4. Política de Gestão .................................................................................................   33 

3.4.1. Capacitação ...............................................................................................   33 

3.4.2. Informática ................................................................................................   35 

3.4.3. Reestruturação da Secretaria-Geral ............................................................   38 

3.4.4. Mudança de Sede .......................................................................................   38 

3.4.5. Atuação da Comissão Setorial de Ética Pública da SUSEP .........................   38 

3.5. Parcerias Institucionais .........................................................................................   40 

3.6. Ações no Âmbito Internacional ............................................................................   41 

3.6.1. Participação em Organismos Internacionais ...............................................   41 

3.6.2. Participação em Negociações Internacionais ..............................................   44 

3.7. Fontes de Receitas da SUSEP ...............................................................................   45 

4. Gestão de Programas e Ações  .....................................................................................   48 

4.1. Programas  ...........................................................................................................   48 

4.1.1. Programa 0779 - Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência 

Complementar Aberta e Capitalização ...........................................................   49 

4.1.1.1. Dados Gerais ................................  ......................................................   49 



Relatório de Gestão da SUSEP - 2007 
 

3/107 

4.1.1.2. Principais ações do programa  .............................................................   50 

4.1.1.3. Gestão das ações ............... ..................................................................   51 

4.1.1.3.1. Ação 2214 – Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização 

e Previdência Complementar Aberta .............................................   51 

4.1.1.3.1.1.Dados Gerais  .....................................................................   51 

4.1.1.3.1.2.Resultados  .........................................................................   51 

4.1.1.3.2. Ação 2215 – Regulamentação dos Mercados de Seguros, 

Capitalização e Previdência Complementar Aberta ........................   52 

4.1.1.3.2.1.Dados Gerais  .....................................................................   52 

4.1.1.3.2.2.Resultados  .........................................................................   52 

4.1.1.3.3. Ação 0461 – Concessão de Empréstimos para Liquidação de 

Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência 

Complementar Aberta (Lei n.º 10.190, de 2001 - Art. 3)  ...............   53 

4.1.1.3.3.1.Dados Gerais  .....................................................................   53 

4.1.1.3.3.2.Resultados  .........................................................................   53 

4.1.1.3.4. Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em 

Processo de Qualificação e Requalificação ....................................   54 

4.1.1.3.4.1. Dados Gerais  ....................................................................   54 

4.1.1.3.4.2. Resultados  ........................................................................   54 

4.1.1.3.5. Ação 2216 – Sistema Informatizado da Superintendência de 

Seguros Privados ........................... ................................................   55 

4.1.1.3.5.1. Dados Gerais  ....................................................................   55 

4.1.1.3.5.2. Resultados  ........................................................................   55 

4.1.1.3.6. Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa  ..................   56 

4.1.1.3.6.1. Dados Gerais  ....................................................................   56 

4.1.1.3.6.2. Resultados  ........................................................................   57 

4.1.2. Programa 0681 - Gestão da Participação em Organismos Internacionais ....   57 

4.1.2.1. Dados Gerais .......................... .............................................................   57 

4.1.2.2. Ações do Programa Vinculadas à SUSEP  ...........................................   58 

4.1.2.3. Gestão das Ações ..................... ...........................................................   58 

4.1.2.3.1. Ação 0104 - Contribuição à Associação dos Superintendentes de 

Seguros da América Latina – ASSAL............................................   58 

4.1.2.3.1.1. Dados Gerais  ....................................................................   58 

4.1.2.3.1.2. Resultados...............................................................................58 



Relatório de Gestão da SUSEP - 2007 
 

4/107 

4.1.2.3.2. Ação 0105 - Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros 

Lusófonos – ASSEL ......................................................................   59 

4.1.2.3.2.1. Dados Gerais  ....................................................................   59 

4.1.2.3.2.2. Resultados .........................................................................   59 

4.1.2.3.3. Ação 0106 - Contribuição à Associação Internacional de 

Supervisores de Seguros IAIS .......................................................   60 

4.1.2.3.3.1. Dados Gerais  ....................................................................   60 

4.1.2.3.3.2. Resultados  ........................................................................   60 

4.2. Projetos Executados com Recursos Externos ........................................................   61 

5. Desempenho Operacional ............................................................................................   63 

5.1. Indicadores de Gestão – DEFIS ............................................................................   63 

5.1.1. Índice de Cumprimento da Meta de Fiscalização ........................................   63 

5.1.2. Índice de Arbitragem .................................................................................   63 

5.1.3. Índice de Satisfação ...................................................................................   64 

5.1.4. Índice de Monitoramento da Análise dos Controles Internos dos Mercados 

Fiscalizados ...................................................................................................   64 

5.2. Indicadores de Gestão – DECON .........................................................................   65 

5.2.1. Índice de Análise dos Atos Societários Submetidos à SUSEP ....................   65 

5.2.2. Índice de Conformidade da Cobertura das Provisões Técnicas ...................   65 

5.2.3. Índice de Monitoramento das Sociedades Supervisionadas .........................   66 

5.3. Indicadores de Gestão – DETEC ..........................................................................   67 

5.3.1. Índice de Adequação  das  Provisões  Técnicas  dos  Mercados  

Supervisionados ............................................................................................   67 

5.3.2. Índice de Adequação das Avaliações Atuariais  .......................................... ..68 

5.4. Indicadores de Gestão – DEAFI ...........................................................................   69 

5.4.1. Índice de Desempenho das Metas do Programa de Investimentos ...............   69 

5.4.2. Índice de Execução Orçamentária das Metas de Investimentos ...................   70 

5.4.3. Índice de Execução Orçamentária das Metas de Custeio do Grupo Outras 

Despesas Correntes .......................................................................................   71 

5.4.4. Índice de Abrangência do Programa Anual de Capacitação ........................   71 

6. Previdência Complementar Patrocinada ......................................................................   73 

7. Instituições Beneficiadas por Renúncia Fiscal .............................................................   73 

8. Operações de fundos ...................................................................................................   73 

9. Conteúdos Específicos por UJ ou Unidades Afins .......................................................   73 



Relatório de Gestão da SUSEP - 2007 
 

5/107 

 

 

ANEXOS 

Anexo A – Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais  ..............................................   74 

Anexo B – Demonstrativo de Perdas, Extravios ou Outras Irregularidades ........................   76 

Anexo C – Despesas com Cartão de Crédito Corporativo ..................................................   78 

Anexo D – Recomendações de Órgãos de Controle ...........................................................   84 

Anexo E – Demonstrativo de Transferências Realizadas no Exercício ............................... 103 

Anexo F – Atos de Admissão, Desligamento, Concessão de Aposentadoria e Pensão 

Praticados no Exercício ..................................................................................................... 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatório de Gestão da SUSEP - 2007 
 

6/107 

 

          

 
 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome completo da unidade e sigla SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS 
PRIVADOS – SUSEP 

Natureza jurídica Autarquia Especial 

Vinculação ministerial Ministério da Fazenda 

Normativos de criação, definição de 
competências e estrutura organizacional e 
respectiva data de publicação no Diário 
Oficial da União. 

Decreto-Lei n.º 73, de 21 de novembro de 
1966, publicado no DOU de 22 de novembro 
de 1966; Decreto-Lei n.º 261, de 28 de 
fevereiro de 1967, publicado no DOU de 28 
de fevereiro de 1967, Lei Complementar n.º. 
109, de 29 de maio de 2001, publicada no 
DOU de 30 de maio de 2001, Lei 
Complementar 126, de 15 de janeiro de 2007, 
publicada no DOU de 16 de janeiro de 2007 e 
demais atos normativos aplicáveis. 

CNPJ 42.354.068/0001-19 

Nome e código no SIAFI Superintendência de Seguros Privados – 
Código 25208 

Código da UJ titular do relatório Código 25208 
Códigos das UJ abrangidas Não aplicável 

Endereço completo da sede 
Rua Buenos Aires, n.º. 256, Centro, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP 20061-000, Tel: 3806-
9802. 

Endereço da página institucional da 
internet www.susep.gov.br 

Situação da unidade quanto ao 
funcionamento Em funcionamento. 

Função de governo predominante Função 4 – Sub Função 125 
Tipo de atividade Normatização e Fiscalização 

Unidades gestoras utilizadas no SIAFI 

Nome Código 
Sede 173039 
Gerência Regional de 
Fiscalização do Rio 
Grande do Sul 

173038 

Gerência Regional de 
Fiscalização de São 
Paulo 

173035 
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2. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS 

 
2.1. Papel da unidade na execução das políticas públicas 

A SUSEP, autarquia especial vinculada ao Ministério da Fazenda, atua na 
regulação, supervisão, fiscalização e incentivo das atividades de seguros, previdência 
complementar aberta, capitalização e resseguros, protegendo os direitos dos consumidores e 
os interesses da sociedade em geral. A autarquia integra o Sistema Nacional de Seguros 
Privados - SNSP, em conjunto com o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, as 
sociedades seguradoras, os resseguradores, as sociedades de capitalização, as entidades de 
previdência complementar aberta e os corretores habilitados a atuar nestes segmentos. 

A SUSEP tem por finalidade, na qualidade de executora da política traçada 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, exercer as seguintes atribuições: 

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

Ø fiscalizar as operações de co-seguro, resseguro, retrocessão e sua 
intermediação; 

Ø 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; 

Ø zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados 
supervisionados;  

Ø 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; 

Ø promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, assegurando sua 
expansão e o funcionamento das sociedades e entidades que neles operem; 

Ø zelar pela liquidez e solvência das sociedades e entidades que integram os 
mercados supervisionados; 

Ø disciplinar e acompanhar os investimentos das sociedades e entidades 
supervisionadas, em especial os efetuados em bens garantidores de 
provisões técnicas; 

Ø cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e exercer as atividades 
por ele delegadas.  

As ações da SUSEP estão voltadas à preservação da solvência dos mercados 
sob sua supervisão e à defesa da integridade dos contratos e dos produtos oferecidos aos 
consumidores. Para garantir o adequado funcionamento e desenvolvimento desses mercados, 
necessita ter uma atuação forte, visando ao equilíbrio das relações entre os agentes, bem como 
propiciar ambiente ideal para a criação de instrumentos de mercado que atendam às 
necessidades dos consumidores. 

Nesse sentido, torna-se necessário o cumprimento de três fatores-chave que 
constituem os objetivos regulatórios da SUSEP: (i) indução de oferta de produtos adequados 
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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 pela 
SUSEP e direcionam toda a sua estratégia de atuação.   

A SUSEP participa no Governo através do programa de Desenvolvimento dos 
Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização, cujo objetivo 
principal é, conforme já citado, estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento 
dos mercados, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral.  

A autarquia 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, além de 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. 

Em 21/08/07 tomou posse o novo Superintendente da SUSEP, Armando 
Vergilio dos Santos Júnior, bem como os novos diretores Carlos Alberto de Paula, Waldemir 
Bargieri e Murilo Matos Chaim. Da administração anterior permaneceu apenas o diretor 
Alexandre Penner, que foi designado Superintendente Substituto pelo recém nomeado 
Superintendente da SUSEP. A nova administração destaca como meta reforçar a importância 
da Autarquia, não apenas como entidade reguladora do mercado, mas também como órgão de 
fomento, sempre focado no interesse do consumidor. Dentre os principais planos para o setor 
estão a continuidade nas ações de regulamentação do mercado de resseguro e de 
implementação das regras de solvência, com a atualização de alguns marcos regulatórios aos 
padrões internacionais. Outras metas prioritárias são concretizar o incentivo ao crescimento 
do microsseguro e ampliar a participação do mercado segurador no Produto Interno Brasileiro 
- PIB. 

A estrutura básica da SUSEP foi instituída pelo Decreto n.º 96.904, de 3 de 
outubro de 1988, e o seu Regimento Interno está consolidado na Deliberação SUSEP n.º 123, 
de 03 de março de 2008. 
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ORGANOGRAMA E ATRIBUIÇÕES DE CADA ÓRGÃO 

 

 

 

Gabinete (GABIN) 

 O Gabinete tem por principais atribuições: (i) representar o Superintendente, 
em seu relacionamento administrativo e político; (ii) coordenar a divulgação de informações 
da SUSEP para o público externo; (iii) assessorar o Conselho Diretor em seu relacionamento 
com os servidores da SUSEP; (iv) coordenar a elaboração de publicações da SUSEP e do 
CNSP; e (v) assessorar o Superintendente, em assuntos de natureza administrativa e técnica. 

Procuradoria Federal junto à SUSEP 

 A Procuradoria Federal junto à SUSEP é responsável pela elaboração de 
pareceres jurídicos para atendimento a demandas de todas as áreas, assessoramento do 
Conselho Diretor, revisão de todos os atos normativos editados, acompanhamento do 
contencioso, análise dos atos na esfera administrativa, além da representação judicial da 
SUSEP, ressalvada as competências da Procuradoria-Geral Federal. 

Auditoria Interna (AUDIT) 

 A Auditoria Interna tem por objetivo apurar a regularidade e conformidade 
dos atos e fatos de gestão que regulam e permeiam as atividades técnicas e administrativas da 
SUSEP, apontando mecanismos de correção para eventuais desvios. Outras atividades 
incluem o exame do processo anual de contas da Autarquia e assessoramento aos órgãos de 
controle da União, como a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da 
União (TCU). 

Secretaria-Geral  ( SEGER) 

A SEGER, na qualidade de órgão central de coordenação das áreas fins e de 
apoio administrativo da SUSEP, tem como principais atribuições acompanhar e avaliar a 
execução do planejamento estratégico da Autarquia, coordenar a execução de projetos e 
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tarefas prioritárias estabelecidas pelo Conselho Diretor, além de supervisionar e coordenar as 
atividades relativas ao centro de documentação, centro de desenvolvimento de tecnologia da 
informação, centro de suporte de tecnologia da informação, coordenação de relações 
internacionais e centro de normas. 

Departamento de Administração e Finanças (DEAFI) 

Ao Departamento de Administração e Finanças compete prover a Autarquia da 
infra-estrutura necessária à manutenção da atividade fim da organização, exercendo atividades 
ligadas a recursos humanos, financeiros e manutenção das instalações. O DEAFI é 
responsável também pelo controle da arrecadação da Autarquia. 

Departamento Técnico Atuarial (DETEC) 

O Departamento Técnico Atuarial possui uma série de funções na estrutura da 
SUSEP: (i) analisa os planos de seguros, previdência privada aberta e capitalização; (ii) 
responde às consultas internas ou externas (das empresas ou dos consumidores) sobre a 
legislação do setor; (iii) realiza a avaliação técnica das reclamações apresentadas à Autarquia 
pelos segurados, verificando a adequação da constituição em função das normas em vigor (iv) 
realiza o cálculo de tarifas; (v) efetua o acompanhamento das reservas técnicas dos seguros, 
previdência privada aberta e capitalização; e (vi) elabora toda a regulamentação técnica do 
setor. 

Departamento de Controle Econômico (DECON) 

O Departamento de Controle Econômico é responsável pela autorização para 
funcionamento, aprovação de Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias (AGOs e 
AGEs), análise, acompanhamento e controle da situação econômica, financeira e contábil das 
sociedades que compõem o mercado, além de elaborar os Boletins Estatísticos da SUSEP. 

Departamento de Fiscalização (DEFIS) 

O Departamento de Fiscalização é responsável pela fiscalização dos mercados 
supervisionados, bem como das atividades relacionadas aos regimes especiais sob 
responsabilidade da Autarquia (Direção Fiscal, Intervenção e Liquidação Extrajudicial). O 
DEFIS responde também pelo atendimento ao público e pelo Disque - SUSEP. 

 

2.2. Mercados Supervisionados 

Em dezembro de 2007, os mercados supervisionados pela SUSEP contavam 
com 119 sociedades seguradoras, 30 entidades de previdência complementar aberta, 17 
sociedades de capitalização e 66.702 corretores ativos (43.348 pessoas físicas e 23.354 
pessoas jurídicas). 

Os mercados supervisionados registraram uma arrecadação de R$ 74,3 bilhões 
(incremento de 15,14% em relação ao ano de 2006), com reservas técnicas estimadas em R$ 
156,7 bilhões (crescimento de 21,84% em relação ao total atingido em 2006). Assim, em 
relação à emissão de prêmios de seguro, contribuições previdenciárias e receitas de 
capitalização, os recursos movimentados superaram 2,9% do Produto Interno Bruto – PIB 
nacional estimado para 2007, constituindo-se no maior mercado de seguros da América 
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Latina. Nos últimos quatro anos, o crescimento médio do mercado tem sido de cerca de 16% 
a.a, conforme mostram os dados relacionados a seguir: 

 

RECEITA TOTAL DOS MERCADOS SUPERVISIONADOS 
(Valores em R$ mil) 

 

ANO RECEITA 
TOTAL EVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO NO PIB 

2003 44.521.626 22,73% 2,62% 
2004 52.308.027 17,49% 2,69% 
2005 56.926.532 8,83% 2,65% 
2006 65.245.847 14,61% 2,77% 
 2007 74.336.810 15,14% 2,91% 

Fonte: Departamento de Controle Econômico da SUSEP. 
Nota: Os índices de participação no PIB de exercícios anteriores diferem do informado pela SUSEP 
em 2006 (tanto no BGU quanto no relatório de gestão), pois foram recalculados em face da nova 
sistemática de apuração recentemente adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE.   

 
 

MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS - TOTAL DE PRÊMIOS DIRETOS (*) 
                 (Valores em R$ mil) 
 

ANO PRÊMIOS DIRETOS EVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO NO PIB 
2003 30.717.421 28,47% 1,81%  
2004 37.546.345 22,23% 1,93%  
2005 42.561.778 13,36% 1,98%  
2006 50.173.729 17,88% 2,16%  
2007 58.593.130 16,78% 2,30% 

Fonte: Departamento de Controle Econômico da SUSEP. 
(*) Inclusos os valores do Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL. 

 

Conforme visto, o mercado de seguros chega ao final de 2007 com R$ 58,6 
bilhões em prêmios diretos, acumulando crescimento de mais de 90% nos últimos quatro 
anos. Cabe registrar, contudo, que R$ 20,2 bilhões referem-se ao seguro Vida Gerador de 
Benefício Livre – VGBL, produto que acumulou incremento de 187% entre os exercícios de 
2003 e 2007.  

 
CONTRIBUIÇÕES DE VGBL (*) 

(Valores em R$ mil) 
 

ANO CONTRIBUIÇÕES EVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO NO PIB 
2003 7.042.620 176,43% 0,41% 
2004 10.560.415 49,95% 0,54% 
2005 11.701.944 10,81% 0,54% 
2006 15.333.905 31,04% 0,66% 
2007 20.209.452 31,80% 0,79% 

Fonte: Departamento de Controle Econômico da SUSEP. 
(*) Os valores referentes ao VGBL encontram-se contabilizados juntamente com as operações de 
seguros, enquanto que o Plano Gerador de Benefícios Livres – PGBL é incluído nas contribuições 
de previdência privada aberta. 
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MERCADO BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – TOTAL DE 
CONTRIBUIÇÕES 
(Valores em R$ mil) 

  

ANO CONTRIBUIÇÕES EVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO NO 
PIB 

2003 7.784.518 8,92% 0,46% 
2004 8.128.739 4,42% 0,42% 
2005 7.483.137 -7,94% 0,35% 
2006 7.165.684 -4,24% 0,31% 
2007 7.914.730 10.45% 0,30% 

Fonte: Departamento de Controle Econômico da SUSEP. 
(*) Inclusos os valores do Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL 

 

CONTRIBUIÇÕES DE PGBL/VGBL 
(Valores em R$ mil) 

 
ANO CONTRIBUIÇÕES EVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO NO PIB 
2003 11.281.363 104,69% 0,66% 
2004 15.011.012 33,06% 0,77% 
2005 16.178.919 7,78% 0,75% 
2006 19.474.000 20,37% 0,84% 
 2007 24.731.105 27,00% 0,97% 

Fonte: Departamento de Controle Econômico da SUSEP. 

 
 

MERCADO BRASILEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - TOTAL DE RECEITA 
(Valores em R$ mil) 

 
ANO RECEITAS DE 

TÍTULOS EVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO NO PIB 

2003 6.019.687 15,38% 0,35% 
2004 6.632.942 10,19% 0,34% 
2005 6.881.617 3,75% 0,32% 
2006 7.111.434 3,34% 0,31% 
2007  7.828.951 10,09% 0,30% 

Fonte: Departamento de Controle Econômico da SUSEP. 

 

RESERVAS TÉCNICAS DOS MERCADOS SUPERVISIONADOS 
(Valores em R$ mil) 

 
ANO TOTAL DE RESERVAS EVOLUÇÃO 
2003 64.923.879 36,97% 
2004 85.269.945 31,34% 
2005 105.642.650 23,89% 
2006 127.530.000 22,42% 
2007 156.711.256 21,84% 

Fonte: Departamento de Controle Econômico da SUSEP. 
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2.3. Atuação da SUSEP 
Nos últimos anos, a SUSEP vem promovendo mudanças importantes em sua 

atuação regulatória, buscando alinhamento com as melhores práticas internacionais de 
supervisão e fiscalização do mercado segurador, com vistas a promover transparência e criar 
mecanismos para melhoria da governança corporativa das entidades do setor. Dentre essas 
mudanças, destacam-se a implementação de uma supervisão baseada em risco e a introdução 
de novas regras de solvência para o mercado. 

No que se refere à abertura do mercado de resseguros, a Lei Complementar n.º 
126, de 15 de janeiro de 2007, que trata da abertura do mercado de resseguros, estabeleceu 
como política geral a construção de um mercado competitivo de seguros no país e introduziu 
um novo marco regulatório para o setor, baseado na existência de resseguradores locais, 
admitidos e eventuais. 

No segundo semestre de 2007, a SUSEP, visando garantir a transparência do 
processo de regulamentação, colocou em audiência pública seis minutas de normas de 
resseguro definindo as regras para o mercado ressegurador, tendo como resultado a conclusão 
de uma primeira fase dos trabalhos com a publicação, em 19/12/2007, das Resoluções CNSP 
n.º´s 168, 169, 170, 171, 172 e 173. Destacamos também a participação da SUSEP na 
elaboração da Resolução CMN n.° 3.525 de 2007. 

No contexto internacional, a SUSEP participa de diversos organismos, tais 
como a International Association of Insurance Supervisors – IAIS, Associacíon de 
Supervisores de Seguros de América Latina – ASSAL, Associação de Supervisores de 
Seguros Lusófonos – ASSEL, além de conduzir uma cooperação técnica com a National 
Association of Insurance Commissioners – NAIC, que congrega os órgãos estaduais de 
supervisores de seguros dos Estados Unidos da América – EUA. No âmbito da IAIS, o Brasil 
integra o Sub-Comitê de Solvência e Atuária, o Grupo de Trabalho conjunto IAIS / CGAP 
(Consultative Group to Assist the Poor) sobre Microsseguros e, a partir de 2007, o Sub-
Comitê de Resseguros.  

Em outubro de 2007, o Superintendente da SUSEP foi eleito presidente do 
Grupo de Trabalho Conjunto IAIS-CGAP sobre Microsseguros, e do Subgrupo de Trabalho 
sobre Microsseguros da IAIS, fato inédito para a representação brasileira. Os Microsseguros 
são voltados para o segmento da população de baixa renda, e o incentivo ao seu 
desenvolvimento é uma política do governo brasileiro desde 2003.  

Objetivando a otimização do cumprimento de suas funções e obedecendo a 
determinações legais, a SUSEP tem se articulado com outras organizações do Estado, sejam 
órgãos fiscalizadores ou fomentadores de desenvolvimento econômico. A autarquia já colheu 
alguns bons resultados na aproximação com a Secretaria da Receita Federal - SRF, Banco 
Central do Brasil - BACEN, Secretaria de Política Econômica - SPE e Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM. 

No campo das parcerias institucionais há que se destacar também a intensa 
atuação junto ao Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, 
de Seguros, de Previdência e Capitalização – COREMEC, no qual a SUSEP participa do 
subgrupo que irá desenvolver uma “Estratégia Nacional de Educação Financeira”. O 
COREMEC reúne a CVM, a SUSEP, o BACEN e a Secretaria de Previdência Complementar 
- SPC, esta última um órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social. Cabe ao 
COREMEC propor a adoção de medidas para melhorar o funcionamento dos mercados sob 
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supervisão de seus integrantes, além de facilitar o intercâmbio de informações  e propor ações 
coordenadas de regulação e fiscalização.  

No caso específico da CVM, técnicos dessa autarquia e da SUSEP vêm 
trabalhando na regulamentação da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005, que dispõe 
sobre a criação de fundos vinculados exclusivamente a planos de acumulação previdenciária. 
De acordo com essa lei, as cotas representativas desses fundos passam a pertencer aos 
próprios consumidores, e não mais às entidades de previdência e sociedades seguradoras, 
passando essas, tão somente, a administrá-los, em consonância com as regras da CVM e da 
SUSEP. Assim, o patrimônio dos fundos constituídos não se comunica com o patrimônio das 
empresas, e os recursos dos consumidores ficam a salvo no caso de falência ou liquidação 
extrajudicial da empresa. 

Ainda no campo da educação financeira, a SUSEP lançou em 2007 a segunda 
edição da cartilha “Guia de Orientação e Defesa do Segurado”, com o objetivo de divulgar 
informações sobre as empresas dos mercados supervisionados e respectivos produtos. 

Destacamos  ainda o trabalho desenvolvido junto ao Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras – COAF, com o qual a SUSEP colabora de forma permanente.  Em 
2007 o mercado enviou 112.856 comunicações de operações suspeitas à SUSEP, por meio do 
sistema do COAF. 
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3. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 
 

3.1. Política de Regulação  
Como já mencionado anteriormente, a SUSEP vem promovendo mudanças 

importantes em sua atuação regulatória, buscando alinhamento com as melhores práticas 
internacionais de supervisão e fiscalização do mercado segurador, visando promover 
transparência e criar mecanismos para melhoria da governança corporativa das entidades do 
setor. Dentre essas mudanças, destacam-se a implementação de uma supervisão baseada em 
risco e a introdução de novas regras de solvência para o mercado. 

 

3.1.1. Supervisão Baseada em Riscos 
A SUSEP possui dois objetivos básicos quando desempenha suas tarefas: a 

solvência das empresas participantes do mercado e a proteção ao consumidor. A solvência de 
uma sociedade/entidade é certamente necessária para garantir o cumprimento de suas 
obrigações para com seus clientes, mas não é uma garantia do respeito aos direitos dos 
mesmos. 

O conceito da supervisão baseada em risco já se encontra implementado em 
alguns países, tanto no setor bancário, quanto no mercado segurador, já sendo utilizado no 
Brasil em grande medida pelo Banco Central do Brasil – BACEN. Nesse tipo de supervisão, o 
foco não está nas regras que devem ser cumpridas, mas na identificação dos riscos e 
tendências, além da busca pela intervenção tempestiva, de forma a minimizar as perdas dos 
segurados e participantes. 

Convém registrar que a IAIS orienta que as sociedades seguradoras 
desenvolvam um sistema de gerenciamento de risco que ofereça cobertura integral.  

Podemos definir a supervisão baseada em riscos como um processo 
estruturado, destinado a identificar os riscos mais críticos suportados por uma empresa e, por 
meio de uma análise focada do supervisor, avaliar a capacidade da empresa em gerenciar tais 
riscos e sua vulnerabilidade financeira para suportar uma experiência potencialmente adversa. 

Esse tipo de supervisão faz uso de informações financeiras e operacionais das 
empresas, tais como linhas de negócios, regiões de atuação, estrutura da empresa e análise dos 
riscos internos e ações tomadas. 

Para cada área relevante identificada acima, diversos pontos devem ser 
avaliados, quais sejam: o risco total suportado, o efeito do gerenciamento de risco, a 
volatilidade dos resultados e a vulnerabilidade financeira. 

O modelo de supervisão baseado em risco e controles internos foi adotado pela 
autarquia com o advento da Circular SUSEP n.º 249, de 20 de fevereiro de 2004. A 
metodologia vem se mostrando eficaz, permitindo que as empresas identifiquem seus riscos e 
pontos críticos de controle. Dessa forma, o próprio mercado busca soluções de melhoria em 
seus processos e controles internos para mitigar os riscos mapeados. No novo modelo de 
supervisão, a SUSEP deixou de atuar apenas no apontamento de descumprimento de regras e 
aplicação de penalidades, passando também a buscar compromisso das empresas no sentido 
de correção dos problemas e deficiências identificadas. Trata-se, portanto, de uma promoção 
da governança corporativa do mercado segurador brasileiro.   
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Em paralelo à supervisão baseada em riscos, destacam-se as novas regras de 
solvência, a vigorar a partir de 2008, pelas quais a exigência de capital deverá retratar os 
riscos assumidos pelas empresas. O novo modelo proposto pela SUSEP foi colocado em vigor 
pelas Resoluções CNSP n.º´s 155 a 158/2006 e segue os padrões que estão sendo 
implementados na Europa e Estados Unidos, ou seja, prevê uma regulação amparada em 
princípios de gerenciamento de risco. O projeto relativo ao capital baseado nos riscos de 
subscrição foi orientado pelo arcabouço proposto pela International Actuaries Association – 
IAA para as bases quantitativas de capital das seguradoras.  

Nessa linha, a Resolução CNSP n.º 158/2006 apresenta um modelo benchmark 
para capital baseado nos riscos de subscrição, o qual, além de estimular o desenvolvimento 
dos modelos internos, possui um mecanismo que prevê tanto a atualização das tabelas quanto 
a revisão dos parâmetros. 

Já as Resoluções CNSP n.º´s 156/2006 e 157/2006 dispõem sobre regras 
preventivas de solvência retratadas, respectivamente, no Plano Corretivo e no de Recuperação 
de Solvência. No novo regramento, as Sociedades Seguradoras deverão apresentar seus planos 
quando o seu Patrimônio Líquido Ajustado for inferior em até 50 (cinqüenta) por cento do 
maior valor entre o Capital Mínimo Requerido e a Margem de Solvência. Tais planos sujeitar-
se-ão à manifestação do Conselho Diretor da SUSEP, que poderá aprová-los ou rejeitá-los, 
parcialmente ou integralmente. No caso das duas últimas hipóteses, a cumulação com o não 
cumprimento dos planos acarretará a decretação do regime de direção fiscal na sociedade. 

Por fim, a Resolução CNSP n.º 155/2006, revogada recentemente pela 
Resolução n.º 178/2007, traça as linhas gerais de ação da SUSEP no caso de empresas com 
problemas econômico-financeiros, bem como cria o arcabouço para as regulações que tratam 
do Plano Corretivo, Plano de Recuperação e regras sobre o capital adicional baseado nos 
riscos de subscrição das sociedades seguradoras. 

 
3.1.2. Resseguro 

No que se refere à abertura do mercado de resseguros, a Lei Complementar n.º 
126, sancionada em 15 de janeiro de 2007, estabeleceu como política geral a construção de 
um mercado competitivo de seguros no país, transferindo as funções de regulamentação e 
fiscalização do mercado de resseguros do IRB-Brasil Re para a SUSEP. A lei introduz um 
novo marco regulatório para o setor, baseado na existência de resseguradores locais, 
admitidos e eventuais, e prevê fomento ao mercado nacional, com oferta preferencial de 60% 
das cessões de resseguro para os resseguradores locais nos três primeiros exercícios e de 40% 
nos anos subseqüentes. Os principais benefícios esperados com o processo de abertura do 
mercado ressegurador são a redução de custo para o consumidor final, maior capacidade de 
subscrição, disponibilidade de produtos mais abrangentes e incremento da competição entre 
as seguradoras. 

A abertura do mercado de resseguros e a mudança de foco na política de 
atuação para um modelo baseado em riscos constituem fatores de aproximação com a 
tendência mundial de supervisão prudencial.  

Atualmente, o IRB-Brasil Re atua diretamente com cerca de 80 resseguradores 
estrangeiros, os quais passarão a ser autorizados, cadastrados, controlados e fiscalizados pela 
SUSEP. Além da supervisão das empresas de resseguro, a Lei Complementar impõe à SUSEP 
a tarefa de fiscalizar os contratos celebrados pelas seguradoras e resseguradoras, no sentido de 
aferir a efetividade da transferência de risco.  



Relatório de Gestão da SUSEP - 2007 
 

17/107 

Vale lembrar que a carteira do IRB-Brasil Re tem alcançado o quantitativo de 
cerca de 15.000 contratos de resseguro (automáticos e facultativos) celebrados por ano, marca 
que tende a se multiplicar com o fim do monopólio. Avaliamos, inclusive, que a procura pelo 
resseguro será incrementada por outros fatores, como, por exemplo, o aquecimento da 
economia e a necessidade de garantia doa grandes projetos de investimento contidos no Plano 
de Aceleração do Crescimento – PAC. Nesse sentido, estimamos um crescimento da demanda 
por novas coberturas ou segmentos tais como seguro garantia, de crédito, de crédito à 
exportação, responsabilidade civil ambiental e o seguro rural. 

Outro aspecto relevante que deve ser comentado consiste no impacto causado 
pela Lei Complementar n.º 126/2007 nos mercados, tanto no plano nacional quanto 
internacional. No âmbito brasileiro, adveio a necessidade de criação de todo um arcabouço 
infra-legal de regulamentação do mercado ressegurador. Com esse objetivo, a SUSEP, muito 
embora não tenha sido dotada pela Lei em comento de qualquer incremento em sua estrutura 
(material, tecnológica e de recursos humanos), instituiu, no primeiro semestre de 2007, 14 
(catorze) grupos de trabalhos formados por sessenta servidores da Autarquia (cerca de 20% do 
efetivo), focados nos diversos aspectos da atividade resseguradora. Como forma de 
aprofundar seus conhecimentos técnicos, os integrantes dos grupos participaram de várias 
palestras e treinamentos organizados pela SUSEP e organismos internacionais, tendo como 
meta o alinhamento com as melhores práticas internacionais de resseguro, além dos princípios 
de supervisão estabelecidos pela IAIS. Cabe destacar que uma grande parcela deste esforço 
ocorreu em horários fora do expediente normal, tendo em vista que outras atividades usuais da 
autarquia não deviam ser comprometidas.  

Em paralelo, objetivando preservar e garantir a continuidade e estabilidade do 
mercado, foram editadas, em julho de 2007, as Resoluções CNSP n.º´s 164/2007 e 165/2007, 
as quais estabeleceram, respectivamente, disposições transitórias para as operações de 
resseguro e retrocessão do IRB-Brasil Re e contratação de seguro em moeda estrangeira e/ou 
no exterior (atividades até então, realizadas pelo IRB-Brasil Re). 

No mês de outubro de 2007, conforme já comentado, a SUSEP colocou em 
Audiência Pública seis minutas de normas definindo regras básicas para o setor. Ao término 
das Audiências Públicas, diversas entidades formalizaram sugestões sobre as minutas, dentre 
elas, entidades representativas dos mercados supervisionados – FENASEG, FENSEG e 
FENAPREVI, associações de corretores de seguro e resseguro, resseguradores estrangeiros e 
o IRB-Brasil Re, além de sugestões individuais de empresas e pessoas físicas interessadas.  

Como resultado das análises das sugestões apresentadas, foram publicadas, em 
19/12/2007, as seguintes Resoluções do CNSP: 
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RESOLUÇÃO 
CNSP 

 
OBJETO 

168/07 Dispõe sobre a atividade de resseguro, retrocessão e sua intermediação. 

169/07 Dispõe sobre o capital mínimo requerido para autorização e funcionamento 
dos resseguradores locais. 

170/07 Dispõe sobre o capital adicional baseado nos riscos de subscrição dos 
resseguradores locais.  

171/07 Institui regras e procedimentos para a constituição das provisões técnicas 
das sociedades resseguradoras. 

172/07 Institui regras e procedimentos para os limites de retenção das sociedades 
resseguradoras locais. 

173/07 Dispõe sobre a atividade de corretagem de resseguros. 
 

 

Destacamos, adicionalmente, a participação da SUSEP na elaboração dos 
seguintes normativos: 

§ Projeto de Lei, dispondo sobre a taxa de fiscalização a ser paga pelos 
resseguradores locais e admitidos (previsto no Art. 7º da LC 126/2007);  

§ Minuta de Decreto, estabelecendo o limite máximo que poderá ser 
cedido anualmente a resseguradores eventuais (previsto no §1º do Art. 8º da LC 126/2007); 

§  Resolução CMN n.º 3.525/2007, que estabelece procedimentos para 
abertura e movimentação de contas  em moeda estrangeira tituladas por sociedade seguradora, 
ressegurador local, ressegurador admitido ou corretora de resseguro; e  

§ Circular BACEN n.º 3.376/2008, que alterou disposições do 
Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais – RMCCI relativas à abertura 
e manutenção de contas em moeda estrangeira tituladas por sociedades seguradoras, inclusive 
seguradoras de crédito à exportação, ressegurador local, ressegurador admitido ou corretora 
de resseguro.  

Já em janeiro de 2008, a SUSEP editou a Circular SUSEP n.º 359/2008, 
estabelecendo os procedimentos para o cadastramento de resseguradores admitidos no País e 
para obtenção de autorização prévia da SUSEP para instalação de escritório de representação. 
Esse normativo deu início efetivo ao processo de homologação dos pedidos de autorização 
para funcionamento como ressegurador local e de cadastramento como resseguradores 
admitidos ou eventuais, cujos prazos deverão expirar no dia 15 de abril de 2008, conforme 
estabelecido nos artigos 50 e 51 da Resolução CNSP n.º 168/2007.   

Em uma segunda fase de regulação, a SUSEP, ao longo do exercício de 2008, 
realizará novas audiências públicas e proporá normativos para os demais temas relacionados 
com a operação de resseguros no país (formulário de informações periódicas, controles 
internos e lavagem de dinheiro, regimes especiais, avaliação e auditoria atuarial dentre 
outros). 

 

3.1.3. Blindagem dos Recursos Investidos em Planos do tipo VGBL e PGBL 
Os planos de acumulação previdenciária caracterizam-se como contratos de 

longa duração. Assim, a confiança dos consumidores nesses produtos está diretamente 
relacionada à certeza de solvência da empresa contratada ao longo do curso do contrato.  
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No entanto, as provisões constituídas atualmente pelas entidades de 
previdência não possuem qualquer tipo de blindagem para os respectivos ativos em caso de 
problemas de solvência da operadora. Diante desse contexto, os participantes dos planos de 
acumulação previdenciária não possuem quaisquer privilégios em relação aos respectivos 
créditos, fato agravado pela prioridade de alguns credores (particularmente, os trabalhistas e 
fiscais). Assim, na eventualidade de falência ou liquidação extrajudicial da entidade, os 
recursos acumulados acabam ficando vinculados à massa falida, e os participantes sujeitos ao 
concurso de outros credores e em uma situação de baixa prioridade. 

Nesse sentido, a poupança previdenciária acumulada durante toda a vida 
poderia ficar inacessível e dependente da situação financeira particular da massa falida, com 
reflexos extremamente negativos para o mercado de previdência complementar como um 
todo.  Ademais, o atual desenho, na forma descrita, apresenta reflexo negativo no que se 
refere à concorrência do mercado. A escolha da entidade em que será feita a poupança 
previdenciária implica na necessidade de avaliação não só da sua eficiência, mas também de 
sua solidez e capacidade econômica, sendo que tais aspectos são muitas vezes associados 
equivocadamente pelos consumidores com o porte da empresa ou do respectivo conglomerado 
financeiro. Em conseqüência, o mercado consumidor acaba favorecendo entidades 
pertencentes à grandes conglomerados financeiros, o que contribui para uma maior 
concentração do mercado de previdência e diminui a concorrência. 

Com o objetivo de proporcionar maior segurança aos participantes dos planos 
de acumulação previdenciária, foi editada, em 2005, a Medida Provisória n.º 252, que 
posteriormente perdeu a validade e cujo conteúdo foi integrado à Medida Provisória n.º 255, 
também de 2005, a qual, por sua vez, foi convertida na Lei n.º 11.196/2005, que possibilita a 
comercialização de planos “blindados” pelas Entidades Abertas de Previdência Complementar 
(EAPC’s). Nesses novos planos, a titularidade das cotas dos fundos de investimento pertence 
aos segurados e participantes e, no caso de recursos não liberados em razão das cláusulas de 
vesting, às pessoas jurídicas instituidoras.  

A SUSEP, buscando dar efetividade à legislação, constituiu grupo de trabalho 
multidepartamental com o objetivo de elaborar proposta de regulamentação complementar 
para a implementação da Lei 11.196/2005. Os trabalhos encontram-se em fase adiantada e 
envolvem uma inovação: os critérios complementares para a regulamentação destes fundos 
serão dispostos conjuntamente pela CVM e pela SUSEP, no âmbito de suas respectivas 
atribuições. Neste sentido, foi reforçado o convênio técnico já existente com a CVM, para que 
os setores técnicos das duas autarquias realizem o trabalho de regulamentação. 

Concluindo este ponto, devemos informar que os seguintes normativos estão 
em fase final de elaboração: 

- Minuta de Circular SUSEP que tratará de registro, custódia e movimentação 
de títulos e valores mobiliários garantidores das provisões; 
- Proposta de Minuta de Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) 
que conterá as normas disciplinadoras da aplicação de títulos e valores 
mobiliários garantidores das provisões; 

- Minuta de Circular SUSEP que disporá sobre o respectivo Formulário de 
Informações Periódicas (FIP); e 

- Minuta de Circular SUSEP que tratará dos procedimentos para a constituição 
de fundos de investimentos vinculados a planos de previdência complementar. 
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Vale salientar que o resultado positivo obtido deve ser creditado ao espírito de 
cooperação e entendimento presente em todos os órgãos governamentais envolvidos no 
processo de criação da norma, nomeadamente: a Secretaria de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda, a Superintendência de Seguros Privados e a Secretaria da Receita 
Federal. 

 
3.1.4. Outras Ações Normativas Relevantes 

A SUSEP, mantendo diretriz estabelecida em 2003, no sentido de tornar claros 
e transparentes os normativos vigentes, eliminar o excesso de normas e simplificar os 
procedimentos, prosseguiu com o processo de desregulamentação do setor, destacando-se as 
seguintes ações: 

 
3.1.4.1. Seguros Obrigatórios  

Nos seguros obrigatórios de responsabilidade civil do transportador aéreo de 
carga, ferroviário de carga e aquaviário de carga verificou-se que não havia regras editadas 
pela SUSEP ou pelo CNSP, sendo a comercialização desses produtos realizada com base em 
normas antigas elaboradas pelo IRB–Brasil Re. Entretanto, com a publicação da Lei 
Complementar n.º 126/2007, o IRB–Brasil Re deixou de ter atribuição regulatória, passando a 
ser apenas um operador do mercado de resseguros. Conseqüentemente, em face de não haver 
regulamentação específica para esses ramos, foram elaboradas 3 (três) Resoluções (uma para 
cada ramo) que criaram as condições mínimas obrigatórias a serem adotadas pelas 
seguradoras. No momento, as versões finais das três Resoluções aguardam aprovação do 
CNSP.  

Para o seguro obrigatório compreensivo condominial também não havia 
regulamentação específica, o que ensejou a elaboração de minuta de Resolução do CNSP que 
se encontra atualmente em análise jurídica. 

No caso do seguro obrigatório de responsabilidade civil do transportador 
rodoviário de carga, foi procedida a revisão das Resoluções do CNSP n.º´s 123 e 134, ambas 
de 2005, as quais se encontram sob a apreciação do Conselho Diretor da Autarquia. Já para o 
seguro obrigatório de responsabilidade civil ônibus para viagens interestaduais e 
internacionais, a principal norma sobre esse ramo data de 1998. Buscando alinhar os 
normativos às disposições do Novo Código Civil, bem como às demais Circulares SUSEP 
(em especial a Circular SUSEP n.º 256/2004), o DETEC revisou e consolidou essa 
regulamentação, encaminhando- a ao Conselho Diretor da Autarquia. 

Para o seguro aeronáutico, estabeleceram-se contatos com as sociedades 
seguradoras com operações no ramo, com o IRB-Brasil Re e com a Agência Nacional de 
Aviação Civil – ANAC, objetivando a obtenção de conhecimento mais detalhado a respeito 
dos trâmites operacionais e da legislação que estabelece as coberturas de contratação 
obrigatória. No decurso desses trabalhos, em função da necessidade de esclarecimentos acerca 
de dispositivos da Lei n.º 7.565/1986, foram encaminhados à ANAC os Ofícios 
SUSEP/GABIN n.º´s 696, de 18 de julho de 2007, e 1.154, de 7 de novembro de 2007, sendo 
este último endossado pelo Ministério da Fazenda. O objetivo principal deste projeto, cuja 
continuidade depende da resposta da ANAC aos ofícios referidos, é a emissão de resolução do 
CNSP dispondo sobre as coberturas de contratação obrigatória e as condições contratuais 
padronizadas do Seguro Aeronáutico.  
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Ainda com relação aos seguros obrigatórios, foi elaborada a avaliação atuarial 
do seguro DPVAT, trabalho esse que terminou com a publicação pelo CNSP da Resolução n.º 
174/2007. Já para o seguro DPEM, a avaliação atuarial foi concluída em janeiro de 2008.  

No que tange ao seguro habitacional do Sistema Financeiro de Habitação 
(SFH), o DETEC realizou sua avaliação atuarial sobre o equilíbrio da apólice e encaminhou o 
respectivo relatório ao Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais 
(CCFCVS). 

 
3.1.4.2. Seguros Não Obrigatórios. 

No caso dos seguros não obrigatórios, os ramos de fiança locatícia e transporte 
tiveram sua regulamentação aperfeiçoada com a publicação das Circulares SUSEP Nos 347 e 
354, respectivamente, ambas de 2007. Com isso, o setor passou a contar com diretrizes 
mínimas a serem observadas na comercialização destes seguros, ao mesmo tempo em que 
foram disponibilizadas, no site da SUSEP, as condições contratuais dos planos padronizados 
referenciais. 

Para o seguro garantia estendida, houve a publicação da Circular SUSEP n.º 
346/2007, a qual visou estabelecer os critérios de constituição das provisões técnicas e de 
contabilização, o que certamente representa um passo importante para o regramento de 
segmento que movimenta uma parcela significativa de recursos.  

No caso do seguro de responsabilidade civil por desvio de carga e 
responsabilidade civil do operador multimodal de carga, a área técnica atuarial concluiu as 
minutas que regulamentarão esses ramos e a elaboração de condições contratuais 
padronizadas. Esses processos encontram-se sob a apreciação do Conselho Diretor da SUSEP. 
Já o seguro de responsabilidade civil geral encontra-se ainda sob análise do corpo técnico. 

Finalmente, como seqüência dos trabalhos iniciados em 2007, A SUSEP 
objetiva em 2008 aperfeiçoar as regras dos seguros de lucros cessantes, riscos de engenharia, 
crédito à exportação e crédito interno, assim como o desenvolvimento de regulamentação para 
a auditoria atuarial e atualização do normativo de codificação dos ramos. 

 

3.1.4.3. Fundo de Catástrofe do Seguro Rural. 
Em 2007, a SUSEP participou das discussões com o Ministério da Fazenda, 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e mercado segurador e ressegurador 
acerca da criação de um Consórcio para garantir eventos catastróficos de risco rurais, em 
substituição ao atual Fundo de Estabilidade do Seguro Rural.  

Trata-se de um Consórcio com finalidade de aperfeiçoar os instrumentos de 
seguro rural (incluindo subvenção econômica) para a proteção da produção agrícola, pecuária 
e de florestas no Brasil, mediante a instituição de mecanismos para fazer frente a catástrofes 
decorrentes de eventos da natureza, doenças e pragas sem métodos de combate, controle ou 
profilaxia conhecidos. A SUSEP participou também das reuniões para definição e discussão 
das principais diretrizes e das simulações matemáticas para elaboração da minuta de projeto 
de lei complementar. O processo ainda não foi finalizado para encaminhamento ao Congresso 
Nacional. 
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3.1.4.4. Vida e Previdência 
Para a previdência complementar aberta, foi concluída minuta de resolução do 

CNSP que atualiza as regras para as coberturas de risco. Essa atualização foi necessária em 
face do novo ordenamento jurídico estabelecido pelo Novo Código Civil e da dinâmica do 
mercado previdenciário. O processo encontra-se sob a apreciação do Conselho Diretor da 
SUSEP.  

 

3.1.4.5. Capitalização 
O Departamento Técnico Atuarial apresentou minuta de circular que estabelece 

normas para elaborar, operar e comercializar títulos de capitalização, com proposta de 
estruturar, para efeito de comercialização, os títulos de capitalização em quatro modalidades, 
a saber: Tradicional, Compra-Programada, Popular e Incentivo. Após um processo de 
audiência pública, p DETEC concluiu as análises das sugestões apresentadas. Avaliamos que 
a minuta de Circular, que se encontra sob a apreciação do Conselho Diretor, contem 
dispositivos que ampliarão a transparência e disciplina do mercado, com a segregação dos 
produtos em classes e uma maior garantia de segurança financeira. 

Ainda nesse segmento, foi editada a Resolução CNSP n.º 176, de 17 de 
dezembro de 2007, a qual alterou a Resolução CNSP n.º 81, de 19 de agosto de 2002, que 
dispõe sobre a atividade do corretor de capitalização e dá outras providências, dentre as quais, 
o registro profissional e a alteração no currículo do Curso de Habilitação Técnico-Profissional 
para Corretor de Seguros. 

 

3.1.4.6. Tábua Biométrica Referencial 
Dentre as alterações promovidas no ambiente regulatório dos produtos de 

acumulação, uma das mais importantes, do ponto de vista da manutenção e viabilidade do 
sistema, foi a criação da possibilidade de se utilizar tábuas biométricas elaboradas, a serem 
atualizadas, durante o período de diferimento, por instituição independente, com reconhecida 
capacidade técnica e a partir de experiência da própria entidade de previdência ou do mercado 
como um todo.  

Em outras palavras, as entidades de previdência complementar, ao invés de 
definirem no ato da contratação uma tábua de mortalidade fixa, que certamente ficaria 
desatualizada ao longo do período de diferimento do plano, poderão indicar no contrato uma 
tábua referencial, atualizável, de acordo com metodologia previamente aprovada pela SUSEP 
e por instituição independente com capacidade técnica para tanto. 

De fato, conforme tem sido apontado em todas as avaliações do mercado 
brasileiro, inclusive aquelas realizadas pelo Fundo Monetário Nacional, é evidente a evolução 
da medicina e de sua capacidade técnica, e a ampliação, cada vez mais rápida, da expectativa 
de vida da população. E isso ocorre com mais intensidade na faixa de população com maior 
poder aquisitivo, que são precisamente os consumidores dos planos em questão. 

O Departamento Técnico Atuarial, ao longo de 2007, participou de reuniões 
com representantes da Federação Nacional de Previdência Privada - FENAPREVI e da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, para discussão das diretrizes para elaboração 
e aprovação da tábua biométrica, que está sendo preparada por aquela Universidade. 
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3.1.4.7. Outras Normas 
Ainda no âmbito de sua competência, a SUSEP editou os seguintes atos 

relevantes: 

Ø Resolução CNSP n.º 166, de 17/7/2007 - Dispõe sobre os requisitos e 
procedimentos para constituição, autorização para funcionamento, 
transferência de controle societário, reorganização societária e 
cancelamento de autorização para funcionamento das entidades que 
especifica. 

Ø Resolução CNSP n.º 175 de 17/12/2007 - Dispõe sobre cooperativas de 
corretores de seguros. 

Ø Resolução CNSP n.º 177, de 17/12/2007 - Dispõe sobre a apuração do 
passivo não operacional das sociedades seguradoras, de capitalização e das 
entidades abertas de previdência complementar, de que tratam a Lei n.º. 
10.190, de 14 de fevereiro de 2001, recepcionada pelo Decreto-Lei n.º. 73, 
de 21 de novembro de 1966, e a Lei Complementar n.º. 109, de 29 de maio 
de 2001. 

Ø Circular SUSEP n.º 335, de 18/01/2007 - Estabelece, altera e consolida os 
arquivos de dados a serem encaminhados à SUSEP pelas Sociedades 
Seguradoras, Sociedades de Capitalização, Entidades Abertas de 
Previdência Complementar e  Caixa Econômica Federal (CAIXA). 

Ø Circular SUSEP n.º 341, de 30/04/2007 - Dispõe acerca dos procedimentos 
a serem observados no relacionamento com clientes, considerados pessoas 
politicamente expostas, adicionalmente aos procedimentos estabelecidos na 
Circular n.º 327, de 29 de maio de 2006.Circular SUSEP n.º. 344, de 
27/06/2007 - Dispõe sobre os controles internos específicos para a 
prevenção contra fraudes.Circular SUSEP n.º. 355, de 14/12/2007 - Dispõe 
sobre as regras do capital adicional baseado no risco de subscrição das 
sociedades seguradoras, alterando os anexos da Resolução CNSP n.º 
158/2006. 

Ø Circular SUSEP n.º 356, de 20/12/2007 - 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. 

Ø Circular SUSEP n.. 357. de 26/12/2007 - Dispõe sobre o processo de 
convergência às normas internacionais de contabilidade. 

 

3.2. Ações de Supervisão 
 

3.2.1. Supervisão Indireta 
 

3.2.1.1. Ações no Âmbito do Departamento Técnico Atuarial 
Dentro da política de supervisão e fiscalização focadas na gestão de riscos das 

empresas, o Departamento Técnico Atuarial vem tendo um papel fundamental no que se 
refere à implementação do novo modelo de capital baseado em risco, especificamente o de 
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subscrição. Um aspecto importante que o novo modelo trouxe é que para iniciar a operação 
em um determinado segmento de mercado, a sociedade seguradora deverá encaminhar à 
SUSEP uma Nota Técnica Atuarial de Carteira, que será o instrumento em que o 
departamento irá se basear para avaliar os procedimentos que as seguradoras irão utilizar para 
operar naquele segmento.  

Assim, os fatores de prêmio e sinistro serão aplicados sobre a projeção 
apresentada pela companhia para o primeiro ano de operação. Ao fim dos 6 primeiros meses, 
caso as projeções não sejam confirmadas, a seguradora deverá avaliá-las novamente, o que 
poderá acarretar uma revisão do capital mínimo requerido. 

É importante ressaltar que a regulamentação da Nota Técnica Atuarial de 
Carteira tem por objetivo, também, reformular as notas técnicas atuariais atualmente 
submetidas pelas sociedades seguradoras ao Departamento Técnico Atuarial. Dessa forma, as 
análises deixam de estar concentradas na mera verificação de condições contratuais, 
vinculadas ao período pré ou inicial das operações das sociedades supervisionadas, e passam a 
envolver a avaliação da solvência dinâmica dessas empresas, o que permitirá maior aderência 
ao novo modelo de supervisão baseada em riscos.   

A transição para essa nova abordagem foi marcada pela edição das Cartas 
SUSEP/DETEC/GAB n.º´s  06 e 09/2007, que estabeleceram orientações e diretrizes para as 
Notas Técnicas Atuariais de Carteira a serem encaminhadas, a partir de 2008, pelas 
sociedades seguradoras com insuficiência de patrimônio líquido ajustado ou em início de 
operação. 

No que se refere ao monitoramento do passivo atuarial, as áreas responsáveis 
pelas provisões técnicas iniciaram, em 2007, o desenvolvimento de novos relatórios 
gerenciais, com indicadores que permitem identificar companhias cujas provisões não estejam 
seguindo o comportamento esperado em relação às demais seguradoras de um mesmo 
segmento. 

Em função da característica de captação e administração de recursos, inerente 
ao segmento de vida individual e previdência, o Departamento Técnico Atuarial desenvolveu, 
ao longo de 2007, novo sistema com o propósito de permitir o acompanhamento, com maior 
precisão, das provisões matemáticas de benefícios concedidos e da respectiva provisão de 
insuficiência de contribuição. Operando desde janeiro de 2008, esse sistema abre espaço para 
a simulação de períodos sucessivos de tempo, até a plena extinção das carteiras, com vistas à 
obtenção do fluxo de pagamento dos benefícios das companhias. Ao ser posteriormente 
comparado com os respectivos fluxos dos ativos, esse sistema, que permite um 
monitoramento mais eficaz e ágil, propiciará uma verificação mais adequada da condição de 
equilíbrio entre ativo e passivo (ALM), contribuindo fortemente para aprimorar o 
acompanhamento da solvência do mercado.  

Ainda em relação ao acompanhamento das provisões, foi aperfeiçoada a 
estrutura do quadro de estatísticas, onde serão informadas as contribuições e/ou prêmios que 
foram recebidos para as coberturas de morte e/ou invalidez estruturadas no regime financeiro 
de repartição. A finalidade desse quadro, que teve início de operação em janeiro de 2008, é 
viabilizar o acompanhamento, de forma mais precisa, das provisões de riscos não expirados 
(PRNE) e da provisão de riscos vigentes, mas não recebidos (PRNE-RVNR), além de permitir 
a mensuração da provisão complementar de prêmios (PCP).  

Outro trabalho iniciado pela área de vida individual e previdência refere-se ao 
aperfeiçoamento do sistema de acompanhamento da provisão de benefícios a regularizar 
(PBAR), de modo a permitir a realização de testes de consistência para a provisão de eventos 
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ocorridos e não avisados (PIBNR) e para a própria PBAR, a partir das informações contidas 
nos quadros do FIPSUSEP. 

Com o objetivo de padronizar e redefinir processos internos, o Departamento 
Técnico Atuarial iniciou, em 2007, com o apoio do Centro de Desenvolvimento de 
Tecnologia da Informação, projeto para implementar o sistema que permitirá o Registro 
Eletrônico de Planos. A idéia desse projeto é fazer com que todos os planos de seguro, 
previdência e capitalização sejam submetidos pelas empresas por meio eletrônico, através do 
site da SUSEP, a exemplo do que já acontece com os regulamentos dos fundos de 
investimentos, submetidos à Comissão de Valores Mobiliários - CVM.  

Conforme definido nas reuniões Departamentais, a continuidade do projeto 
demandará a elaboração de normativo disciplinando o Registro Eletrônico de Planos. 

Como desdobramento do registro eletrônico de planos, já se vislumbra a 
possibilidade da aprovação de planos do tipo PGBL e VGBL ser feita no próprio site da 
SUSEP, com a incorporação do sistema de cadastro de planos do Departamento Técnico 
Atuarial.  

Ainda no âmbito da redefinição de processos internos, foi implementada uma 
importante medida envolvendo o Departamento de Fiscalização - DEFIS, Departamento de 
Controle Econômico - DECON e Departamento Técnico Atuarial - DETEC, que consistiu em 
disponibilizar para os departamentos o quadro anual de inspeções a serem realizadas pelo 
DEFIS, de modo que todas as áreas pudessem antecipadamente ter conhecimento sobre as 
companhias que seriam fiscalizadas, a data e o tipo de fiscalização que seria realizado. Tal 
medida está propiciando maior disponibilidade de tempo para a realização das análises e 
permitindo a implementação de medidas corretivas que, inclusive, podem ser verificadas no 
momento da fiscalização in loco. 

Nessa linha, o DETEC tem atuado ativamente no processo de fiscalização 
indireta feita pela SUSEP, com participação nas diversas Inspeções Modulares realizadas pelo 
DEFIS. Essa participação ocorre por meio da troca de informações e da análise do material 
apreendido, permitindo verificar como os produtos estão sendo efetivamente comercializados 
pelas empresas. 

 

3.2.1.2. Ações no Âmbito do Departamento de Controle Econômico 
No âmbito do Departamento de Controle Econômico, destacamos a 

implementação de rating das sociedades supervisionadas, o desenvolvimento de modelos para 
cálculo da alocação de capital dos riscos de crédito e riscos de mercado, além da edição de 
normativo dispondo sobre a obrigatoriedade de implementação de estrutura de gerenciamento 
do risco operacional. Este último visa a elaboração de modelo de capital para este risco e 
revisão dos normativos sobre as regras dos investimentos e de aplicação dos recursos 
garantidores das provisões técnicas. Da mesma forma, vale ressaltar a regulamentação da 
aplicação dos recursos garantidores dos fundos blindados. 

No que tange às informações ao mercado, o DECON vem disponibilizando, via 
Internet, os dados estatísticos e contábeis referentes ao mercado segurador brasileiro, 
incluindo informações segregadas por companhia, ramo de seguros, período ou região, através 
do Sistema de Estatísticas da SUSEP (SES), acessível pelo site www.susep.gov.br. 
Adicionalmente, no mesmo endereço eletrônico, podem ser obtidos dados estatísticos mais 
detalhados, referentes ao seguro de Automóveis, por meio do Sistema AUTOSEG. Os 
arquivos de dados estatísticos referentes aos ramos Auto, Compreensivos Residencial, 
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Empresarial e Condomínio, DPVAT, DPEM, Habitacional, Rural, Vida e Previdência são 
também armazenados em bancos de dados padrão SQL Server®.  

Entre as metas para 2008, destaca-se o projeto conjunto DECON/DETEC/ 
CEDEN, já em andamento, que possibilitará a recepção mensal automática, via Internet, dos 
dados abertos por apólice e cobertura, para os ramos AUTO e Compreensivos. 

Outro projeto em andamento no departamento são o de convergência das 
normas contábeis dos mercados supervisionados aos padrões internacionais, de estruturação 
da equipe para efetuar estudos setoriais nos mercados supervisionados e de estabelecimento e 
atualização de protocolo de rating para avaliação das sociedades supervisionadas. Além disso,  
em face da quebra do monopólio do resseguro, o DECON está se estruturando para proceder à 
análise dos pedidos de autorização para a constituição de sociedades resseguradoras locais e o 
registro de resseguradores admitidos e eventuais. 

 

3.2.2. Supervisão Direta 
Os dados constantes dos quadros seguintes demonstram os procedimentos de 

fiscalização direta in loco da Autarquia, realizados pelo Departamento de Fiscalização 
(DEFIS). Vale destacar que foi superada a meta prevista no Plano Plurianual do Governo 
Federal referente à ação de fiscalização, que era de 120 inspeções, tendo sido realizadas 153 
ao longo do exercício de 2007. Desse total, 71 inspeções foram realizadas em Sociedades 
Seguradoras, representando 46% dos trabalhos realizados no período. 

Cumpre ressaltar que em 2007 foram lavrados 64 autos de infração, o que 
demonstra que em aproximadamente 41% das inspeções são detectadas irregularidades 
passíveis de aplicação de penalidades.   

 

N.º DE FISCALIZAÇÕES 
REALIZADAS JANFEV MARABR MAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZTOTAL

SOCIEDADES SEGURADORAS - 5 5 14 7 7 3 7 5 9 8 1 71 

SOCIEDADES SEGURADORAS – 
SFH - 1 2 2 2 4 2 1 1 3 1 - 19 

SOCIEDADES SEGURADORAS – 
VIDA E PREVIDÊNCIA - - - - 1 - - 1 - - - 1 3 

ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR - 1 2 3 3 2 - - - 2 - - 13 

SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO - - 2 - - - 1 1 1 1 - - 6 

SOCIEDADES CORRETORAS - 3 - 1 1 - 1 1 - - - - 7 

OUTROS 1 3 6 1 11 - 1 7 1 - 1 2 34 

TOTAL 1 13 17 21 25 13 8 18 8 15 10 4 153 

 

3.2.2.1. Fiscalização baseada em riscos 
Durante o ano de 2007, o Departamento de Fiscalização (DEFIS) cumpriu sua 

agenda programada visando a implantação do modelo de supervisão baseada em riscos na sua 
esfera de fiscalização, devendo ser salientado, contudo, que se trata de um projeto de médio 
prazo até a total implementação desse modelo. 
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Preliminarmente, vale registrar que o modelo de fiscalização baseada em riscos 
tem por objetivo verificar se as empresas possuem sistemas de gerenciamento e controles que 
permitam minimizar a probabilidade de ocorrência de eventos capazes de levar perdas 
materiais, além da identificação das principais causas desse resultado negativo. Nessa linha, 
avalia-se o sistema de controles internos das sociedades supervisionadas, inclusive a 
metodologia utilizada por essas empresas para o processo de identificação e controle de seus 
riscos. Para o sucesso desse trabalho, é fundamental o aprofundamento do entendimento do 
modelo de negócios de cada empresa, partindo-se da avaliação de seus principais processos e 
identificando e analisando os respectivos riscos e controles inerentes aos mesmos. 

Considerando os trabalhos executados, e sob uma ótica quantitativa, durante o 
ano de 2007 foram realizados 7 (sete) trabalhos de fiscalização com foco em riscos e 
controles, sendo 5 (cinco) deles em caráter de follow-up.  Á título comparativo, vale lembrar 
que em 2004 ocorreu apenas um trabalho nesses moldes, com a condução de 3 (três) em 2005 
e 4 (quatro) no exercício de 2006. 

Internamente, o avanço da equipe especializada em relação à consolidação dos 
conceitos e ferramentas inerentes ao modelo alcançou um nível que permitirá a sua 
disseminação aos demais fiscais de uma maneira mais efetiva e célere, a partir de 2008. 
Portanto, a expectativa é que alcancemos uma abrangência maior de atividades e trabalhos 
com esse escopo e características durante o exercício de 2008, a fim de atingirmos, nos 
próximos anos, a efetiva integração entre os trabalhos de fiscalização baseada em riscos e de 
auditoria contínua no patamar de excelência esperado pela SUSEP. 

Através dos trabalhos de campo e de participações em seminários e palestras, 
entre outras ações, o DEFIS tem apresentado para o mercado essa nova metodologia de 
fiscalização em desenvolvimento, sendo que os reflexos já são notados através de mudanças 
estruturais e comportamentais apresentadas pelas empresas fiscalizadas. Essa melhoria é 
percebida e constatada, principalmente, nos trabalhos de acompanhamento contínuo, quando 
apuramos a implementação dos planos de ações apresentados pelas organizações fiscalizadas 
em resposta aos pontos de melhoria indicados pelos fiscais da SUSEP. 

Dessa forma, considerando as alterações que estão ocorrendo em relação à sua 
metodologia de fiscalização visando à implantação do modelo de fiscalização baseada em 
riscos, não obstante progressos estruturais necessários a serem alcançados, a SUSEP tem-se 
alinhado às melhores práticas recomendadas e adotadas internacionalmente, migrando de uma 
ótica prescrita para outra de natureza prudencial e de uma postura reativa para uma proativa. 
Ressaltamos, contudo, que a verificação dos itens das demonstrações contábeis e o 
atendimento às leis e à regulamentação aplicáveis continuam sendo observados. 

 
3.2.2.2. Seguro Habitacional do SFH 

No caso do seguro habitacional do sistema financeiro de habitação (SFH), 
conforme já informado, a área técnica atuarial, com a finalidade de melhorar e aprimorar as 
boas práticas da indústria de seguros, realizou sua reavaliação atuarial e encaminhou o 
respectivo relatório ao Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais - 
CCFCVS, com vistas ao equilíbrio da apólice do seguro. 

No exercício de 2007, foram realizadas fiscalizações, no módulo seguro 
habitacional do SFH , em todas as sociedades seguradoras que atuam naquele ramo de seguro. 
A fiscalização das operações do seguro habitacional é realizada em função do disposto na 
Resolução CNSP n.º 2/1993 e na Portaria MF n.º 243/2000, com as alterações introduzidas 
pela Portaria MF n.º 029/2006. 
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A SUSEP tem adotado o procedimento de fiscalizar anualmente todas as 
Sociedades Seguradoras que estejam operando o SH há pelo menos doze meses, sendo que em 
2007 foram empreendidas 25 (vinte e cinco) inspeções, assim distribuídas: 

a) Fiscalização Modular do SH/SFH 
Foram realizadas 13 (treze) fiscalizações modulares, com o objetivo de 

verificar os procedimentos adotados pelas Seguradoras em relação à emissão e cobrança de 
prêmios e regulação e pagamento de sinistros, de que resultou a emissão de 8 (oito) Autos de 
Infração. 

b) Diligências do SH/SFH 

Um total de 6 (seis) diligências do SH/ SFH foram realizadas em sociedades 
seguradoras, em atendimento a solicitações da Caixa Econômica Federal, administradora do 
SH/SFH, e do Comitê de Recursos do Seguro Habitacional do SFH – CRSFH. 

c) Diligências em estipulantes do SH/SFH 

No exercício, foram realizadas 6 (seis) diligências em estipulantes do 
SH/SFH, direcionadas às atividades de batimento de cadastros de prêmios de seguros, para os 
fins a que se referem os artigos 53 e 54 da Medida Provisória n.° 2181-45, de 24 de agosto de 
2001, e as Resoluções do CCFCVS n.°´s 133/2002 e 193/2006. 

 
3.2.2.3. Fiscalização de Produtos 

Com o intuito de avaliar a adequação dos procedimentos internos das 
sociedades aos dispositivos legais em vigor em 2007, foi desenvolvido um novo módulo de 
fiscalização para verificar diversos aspectos relacionados à comercialização de produtos do 
seguro de automóvel. 

Assim, com o objetivo de verificar a conformidade à legislação em vigor, em 
especial quanto ao processo de regulação de sinistros dos ramos automóvel (31), 
responsabilidade civil facultativa de veículos (53) e acidentes pessoais de passageiros (20), 
foram realizadas 9 (nove) fiscalizações em sociedades seguradoras, sendo que as sociedades 
fiscalizadas foram selecionadas e inseridas no programa anual de fiscalização em função da 
participação de prêmios da carteira de automóvel no mercado de seguros. 

Os referidos trabalhos foram realizados após a definição de procedimentos 
mínimos de fiscalização, aprovados por intermédio do manual de fiscalização para o processo 
de regulação de sinistros dos ramos citados anteriormente. 

Além das fiscalizações do módulo automóvel, foram realizadas diligências em 
8 (oito) empresas especializadas no seguro de garantia estendida, com o objetivo de verificar a 
adequação das referidas empresas à legislação desse seguro. 

 O Departamento de Fiscalização atuou também na apuração de denúncias 
relacionadas às empresas que estariam oferecendo contratos ou serviços típicos de sociedades 
seguradoras sem a devida autorização pela SUSEP. Foram objeto de inspeção, 5 (cinco) 
empresas (Associações ou Cooperativas de Caminhoneiros) que estavam oferecendo 
coberturas securitárias. 
 

3.2.3. Regimes Especiais 
Promover maior celeridade e definição em processos de liquidação que, por 

vezes, perduram um longo período de tempo, tem sido uma preocupação constante da SUSEP. 
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Nesse sentido, tem-se estudado e debatido problemas específicos de determinadas massas em 
liquidação, na busca das razões do prolongamento do regime especial e de soluções possíveis. 

Com efeito, a necessidade de agilização desses procedimentos deve-se, em 
primeiro lugar, à urgência no pagamento dos credores, os quais têm o direito de receber seus 
créditos no mais breve espaço de tempo possível, desde que devidamente habilitados. 

Por outro lado, a manutenção dessas massas em liquidação representa um custo 
significativo para a SUSEP, tanto em termos de controle e monitoramento da atuação dos 
liquidantes, quanto em razão do custeio de despesas efetivas, de pagamento de aluguéis, 
salários e prestadores de serviço, quanto às massas sem recursos disponíveis.  

Entretanto, o maior rigor da supervisão da SUSEP e a maior complexidade e 
competitividade do mercado supervisionado acaba por incrementar o ingresso de sociedades 
em regimes especiais a serem conduzidos direta ou indiretamente pela SUSEP. 

A propósito, iniciou-se em 2007 a implementação de fiscalizações in loco nas 
sociedades submetidas a regimes especiais, de forma a dar maior efetividade ao 
acompanhamento dos regimes que até então estavam baseados principalmente na checagem 
de documentação encaminhada pelo próprio liquidante. Com efeito, foram realizadas 
diligências de fiscalização na SDB Companhia de Seguros Gerais, EDEL Seguradora S/A e 
na São Paulo Cia. Nacional de Seguros, com a obtenção de relevantes resultados, como por 
exemplo, a conversão da liquidação ordinária da São Paulo em extrajudicial. 

Nesse contexto, em 2007 foi instaurada a direção fiscal na Sulina Seguradora 
S/A e APS Seguradora S/A, bem como intervenção na Preferencial Cia. de Seguros e na F & 
Z Participações Societárias Ltda. 

Ainda no exercício de 2007, foi decretada a liquidação extrajudicial da AVS 
Seguradora S/A (e encerramento do regime de Direção Fiscal ali instaurado), da Sociedade 
Santo Inácio Agropecuária e Participações Ltda. e da MEGACAP Capitalização S/A (antiga 
Global Capitalização S/A). 

Em suma, em 2007 foram instaurados 8 (oito) regimes especiais e encerrados 
dois (2), conforme quadro abaixo:  

 

REGIMES ESPECIAIS 2007 

 

 Direção Fiscal Intervenção Liq. Extrajudicial Liq.Ordinária 

Instaurados 2 2 4 0 

Encerrados 1 0 0 1 

 

Com isto, a situação das empresas submetidas a regimes especiais nos últimos 
cinco anos é demonstrada no quadro a seguir: 
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REGIMES ESPECIAIS EXISTENTES NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 

TIPO 
2003 2004 2005 2006 2007 

S P C O S P C O S P C O S P C O S P C O 

Liq.Extrajudicial 9 8 2 11 7 7 2 11 9 8 3 12 9 7 3 12 11 7 4 13 

Liq. Ordinária 5 - -  6 1 -  6 1 -  6 1 -  5 1    

Intervenção - - -  - - -  - - -  - - -  1 - - 1 

Direção Fiscal 2 - -  2 - -  3 - -  1 - -  2 - -  

Falência 9 - -  - - -  9 2 -  13 - -  13 - -  

TOTAL 25 8 2 11 15 8 2 11 27 11 3 12 29 8 3 12 32 8 4 14 

Legenda: S – Sociedades Seguradoras, P – Entidades de Previdência Complementar Aberta, C -  Sociedades de 
Capitalização, O – Outras empresas submetidas a regimes especiais, por extensão. 

Estão informadas no sítio da SUSEP – www.susep.gov.br - todas as sociedades 
e entidades que se encontravam, em 31 de dezembro de 2007, sob regime especial. 
  

 3.3. Ações de Proteção ao Consumidor 
Nos termos do Decreto-lei n.º 73, de 1966, das Leis Complementares n.º´s 109, 

de 29 de maio de 2001, e 126, de 15 de janeiro de 2007, respectivamente, cabe a SUSEP 
fiscalizar os mercados de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e 
resseguros. 
 

Neste contexto, a proteção do consumidor por parte da SUSEP tem sido 
concretizada em diversas frentes:  

 
Ø Produção normativa buscando eliminar os riscos de desrespeito aos direitos 

dos consumidores e criando ambiente negocial justo e transparente;  
 

Ø Atenção permanente aos mercados fiscalizados, coibindo práticas injustas e 
irregulares, e  
 

Ø 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, a Lei n.º 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 
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consumidores, em razão da ineficiência das empresas no tratamento da insatisfação de seus 
clientes, estimulado 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  escassez estrutural 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. 

Neste contexto, a partir de meados de 2003, foi feito um grande esforço, por 
alguns grupos de trabalho e comissões, que resultou, em suma, nas seguintes propostas: 

 
Ø nova norma processual; 

 
Ø benefício de redução de multa para as empresas que instituíssem ouvidorias 

e sistemas eficientes de atendimento ao consumidor; 
 

Ø modelo de ouvidoria cuja instituição daria direito ao benefício referido no 
item anterior e outros; 
 

Ø  norma instituindo a inscrição no cadastro de pendências da SUSEP, de 
empresas que alcançassem número excessivo de reclamações de consumidores (com a 
conseqüente impossibilidade de emissão de certidões negativas e aprovação de atos 
societários e produtos, etc.); e 
 

Ø sugestão de estrutura para a ouvidoria da própria SUSEP. 
 

Todas as medidas acima referidas foram tomadas, conforme consta de 
Relatórios de Gestão anteriores. Nos últimos anos, a SUSEP estabeleceu várias medidas no 
sentido da desregulamentação. A Resolução CNSP n.º 108/2004 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 n.º 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 as ouvidorias. 

 
Nos últimos anos, a SUSEP vem trabalhando com um novo parâmetro de 

atendimento ao cliente. Isso porque o mercado fiscalizado, praticamente em sua totalidade, 
constituiu ouvidorias devidamente fiscalizadas, as quais vêm reduzindo significativamente as 
demandas que chegam à SUSEP. 
 

A implantação das Ouvidorias, iniciada em meados de 2005, já atinge 98% do 
mercado supervisionado, o que tem sido visto como ação exemplar, inclusive no contexto 
internacional.  Adotada através de regulamento em meados de 2005, essa atuação preventiva, 
já atinge seu objetivo e permite grandes expectativas futuras, tendo por finalidade:  

 
Ø a redução das demandas dirigidas ao Estado nos processos tanto 

administrativos quanto judiciais, e até mesmo em consultas e reclamações onde houve 
redução de 40%, aproximadamente;  
 

Ø o aprimoramento contínuo dos produtos e serviços das empresas 
supervisionadas;  
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Ø a criação de um canal de relacionamento entre consumidor e produtor do 
serviço; e 
 

Ø o aumento da confiança da população em relação aos mercados 
supervisionados. 
 
 

Relacionamos, a seguir, quadros com o resultado dos procedimentos internos 
da Autarquia, demonstrando o número de atendimentos ao público e o número processos 
administrativos instaurados nos últimos cinco anos. 

 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 
ASSUNTO 2003 2004 2005 2006 2007 

SOCIEDADE SEGURADORA 32.517 31.948 36.570 19.917 22.692 

PREVIDÊNCIA PRIVADA 4.170 3.394 2.646 1.854 1.864 

CAPITALIZAÇÃO 6.665 3.216 1.733 1.363 1.004 

CORRETORA DE SEGURO 3.853 3.119 2.357 1.407 1.448 

SOCIEDADE EM REGIME ESPECIAL 2.771 1.931 1.723 1.614 1.208 

OUTROS/ ANDAMENTO DE PROCESSOS 18.818 18.524 12.800 8.954 14.701 

TOTAL 68.794 62.132 57.829 35.109 42.917 

 

 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS 

ASSUNTO 2003 2004 2005 2006 2007 

DENÚNCIA 594 1.040 1.097 1.144 679 

REPRESENTAÇÃO 128 109 126 119 294 

AUTO DE INFRAÇÃO 111 78 58 85 64 

TOTAL 833 1227 1281 1348 1037 

 
De acordo com o quadro anterior, podemos verificar uma significativa redução 

de novos processos de denúncias instaurados na SUSEP em 2007. Tal fato pode ser atribuído 
às alterações inseridas pela Circular SUSEP n.º 292/2005, que  disciplina o atendimento ao 
consumidor, e também ao incentivo à criação de ouvidorias nas empresas, as quais têm 
conseguido evitar que eventuais conflitos ou divergências com clientes possam culminar com 
a instauração de processos administrativos sancionadores. 

A seguir, apresentamos quadro relativo aos julgamentos realizados em 1ª 
instância, nos anos de 2006 e 2007, sem exclusão dos casos que tenham sido revistos em 
instâncias superiores porque essas modificações sempre poderão ocorrer em função de 
recursos apresentados pelas pessoas físicas e jurídicas penalizadas. 
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PROCESSOS JULGADOS 
 

ORIGEM 
2006 2007 

Quant. Valores (R$) Quant. Valores (R$) 

Denúncia 1.269 33.636.739,36 696 19.407.643,85 

Representação 762 15.369.887,69 576 10.597.860,96 

Auto de Infração 350 6.369.878,76 172 11.537.404,89 

Total 2.381 55.376.505,81 1.444 41.542.909,70 

PUNIDO 
2006 2007 

Quant. Valores (R$) Quant. Valores (R$) 

Seguradora 1.424 45.383.488,13 872 36.005.448,04 

EAPP 260 5.830.651,29 95 2.550.147,91 

Capitalização 236 3.231.144,60 137 1.930.748,61 

Corretor Pessoa Física 80 33.014,45 65 40.676,30 

Corretor Pessoa Jurídica 262 324.400,89 180 264.888,84 

Outro 119 573.806,45 95 751.000,00 

TOTAL 2.381 55.376.505,81 1.444 41.542.909,70 

 

Por outro lado, ao longo do exercício de 2007, a SUSEP deu prosseguimento a 
outras iniciativas de proteção ao consumidor dos mercados supervisionados, destacando-se as 
seguintes ações: 

Ø Atuação junto ao Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados 
Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização – 
COREMEC, participando do subgrupo que irá desenvolver uma “Estratégia 
Brasileira de Educação Financeira”; e 

Ø Lançamento da segunda edição da cartilha “Guia de Orientação e Defesa 
do Segurado”, para divulgar informações sobre as empresas dos mercados 
supervisionados e respectivos produtos. 

 

 3.4. Política de Gestão 
 

3.4.1. Capacitação 

 

3.4.1.1. Capacitação Nacional 
A partir do exercício de 2007, o Departamento de Administração e Finanças - 

DEAFI vem conduzindo trabalhos junto à administração superior, no sentido de adequar o 
perfil da gerência às políticas da SRH/MPOG, ou seja, ampliando as atividades da área e 
agregando conteúdos básicos de capacitação e programas permanentes voltados para a 
avaliação de perfis, motivação, integração e qualidade de vida. 
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O Programa de Treinamento da SUSEP 2007 teve como objetivos preparar as 
áreas técnicas para as novas atribuições referentes ao mercado de resseguros, além de 
promover a capacitação gerencial, seguindo o Decreto n.º 5.707, 23/02/2006.  

Para alcançar os objetivos acima, foram realizados os seguintes eventos: 
Fechados: Curso de Resseguros - Básico e Avançado, sobre a Lei de Falências, de Finanças – 
Básico e Avançado, de Contabilidade de Seguros, de Redação Oficial, SIAFI Gerencial, sobre 
Licitações e Contratos, SICAU e a última etapa do Curso de Inglês.   

Considerando a necessidade de capacitar servidores em resseguros, foi 
realizada palestra para 24 servidores que já detinham conhecimentos sobre a matéria e um 
curso fechado para 35 servidores. Esses servidores tiveram a missão de formar grupos para 
avançar na normatização do resseguro no Brasil.   

Abertos: um MBA em Finanças, seminários, palestras e workshops direcionados a eventos 
especializados com temas de interesse da Autarquia como: resseguros, normas contábeis, 
supervisão de riscos, administração orçamentária e financeira. 

Na área de informática, 28 vagas foram oferecidas para cursos de SQL Server 
2005 - Módulo 2071 e Delphi. 

Os servidores que ingressaram em 2007, não só receberam treinamento 
específico para o exercício de suas atividades, como passaram por entrevistas e dinâmicas de 
grupo destinada a avaliação de seus perfis.  

A SUSEP tem como preocupação o desenvolvimento de seus servidores para 
capacitá-los na ocupação de postos gerenciais. Dessa forma, em parceria com a Gerência 
Regional de Administração - GRA/MF/RJ, a SUSEP deu início no 2º semestre de 2007 ao 
evento de ENCONTRO GERENCIAL,  cujo público-alvo foi os servidores ocupantes de 
cargos em comissão – DAS 3 a 5 – da instituição e seus respectivos substitutos. 

O Programa de Treinamento da SUSEP ofertou, em 2007, 701 (setecentos e 
uma)  vagas, atingindo 76% dos servidores.  

 

3.4.1.2. Capacitação Internacional 
Em razão das características do mercado de resseguros e do contínuo trabalho 

da SUSEP para adequar as suas atividades aos padrões internacionais da International 
Association of Insurance Supervisors – IAIS, servidores da SUSEP participaram de eventos 
no exterior, através de acordos internacionais firmados com essa entidade, além de eventos 
realizados no Brasil e ministrados por especialistas internacionais.   

 

3.4.1.2.1. Realização de eventos internacionais de capacitação no Brasil 
Foram realizados, para os servidores da SUSEP, na cidade do Rio de Janeiro, 

os seguintes eventos internacionais de capacitação: 

Ø 20 a 22/08/2007 - Seminário de Treinamento em Resseguro, ministrado 
pelo Sr. Bryan Fuller, especialista da National Association of Insurance 
Commissioners - NAIC e membro do Sub-comitê de Resseguro da IAIS. 
Este seminário foi realizado em consonância com o Programa de Trabalho 
para 2007, estabelecido em função do Convênio de Cooperação Técnica 
entra a NAIC e à SUSEP;  
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Ø 01 a 5/10/2007 - Treinamento sobre Resseguros, ministrado por técnicos da 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP – 
autoridade supervisora de seguros da Espanha) e da Fundação MAPFRE. 

 
 
3.4.1.2.2. Participação em Programas de Capacitação e Eventos no Exterior 

 
Os servidores da SUSEP participaram de diversos Seminários de Capacitação, 

em boa parte por intermédio do fornecimento de bolsas parciais ou integrais para a Autarquia. 

Ø Programa de treinamento ARROW – Risk Based regulation: Residential 
Conference for International Regulators (2 servidores), em Londres/ 
Inglaterra; 

Ø FSI Seminar on Advanced Risk Practices in the Insurance Indusrty, em 
Hergiswill/ Suiça; 

Ø CReCER Regional Conference-Mexico City 2007 (2 servidores), na Cidade 
do México/México; 

Ø VIII Curso sobre Técnicas y Operaciones de Seguros, promovido pelo 
Instituto de Estúdios Fiscales de España e pela Agencia Española de 
Cooperación Internacional, em Madri/Espanha; 

Ø Curso para Supervisores de Seguros realizado pelo Lloyd’s, em 
Londres/Inglaterra; 

Ø Programa de Treinamento em Seguros no exterior, coordenado pela 
FUNENSEG, na Filadélfia e em Nova York/EUA; 

Ø 5ª conferência anual de arbitragem, em Miami/EUA; 
Ø FSI Seminar on Reinsurance, Basiléia/Suíça. 

Ø Programa de intercâmbio desenvolvido pela COPPEAD na Universitá 
Commerciale Luigi Bocconi, em Milão/Itália (com afastamento para curso 
no exterior); 

Ø Curso de Inglês, em Londres/Inglaterra (com licença capacitação); 

Ø Reunião com especialistas contábeis e de seguros no Ministério de 
Economia y Hacienda; Conference with world standard-setters e 
International Accounting Standards Board – IASB (2 servidores), em 
Madri/Espanha e Londres/Inglaterra; 

Ø Programa de Treinamento oferecido pela Superintendência de Valores do 
Chile (2 servidores), em Santiago/Chile; 

Ø Reuniões com seguradores e resseguradores, em Londres/Inglaterra. 

 

3.4.2. Informática 
A área de Tecnologia da Informação - TI foi desmembrada em duas 

coordenações (Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação - CEDEN e Centro 
de Suporte de Tecnologia da Informação - CESUP), visando, por meio da segregação das 
atividades de desenvolvimento e suporte, obter um incremento da qualidade e quantidade dos 
serviços prestados. Convém lembrar que a área de TI da SUSEP vinha ao longo dos anos 
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absorvendo uma série de responsabilidades sem a contrapartida necessária de recursos 
humanos e materiais, resultando em um quadro de restrições para o desenvolvimento e 
gerenciamento de novos projetos. 

Apresentamos, a seguir, relação dos projetos de desenvolvimento de sistemas 
realizados ao longo do exercício de 2007: 

Ø FIP/SAPIEMS 1 – principais demandas: 
§ Criação do novo Questionário de Riscos – Ramo Seguros; 

§ Novo cálculo para Exigência de Capital, com implementação de 
alertas; 

§ Novo cálculo de Margem de Solvência; 
§ Novo questionário trimestral; 

§ Inclusão de 4 novos quadros estatísticos; 
§ Reformulações em quadros estatísticos (Sinistros Retidos, Sinistros a 

Liquidar, outros), sobretudo devido ao novo plano de contas; 
§ Novos quadros, decorrentes da inclusão de novos ramos (Extensão de 

Garantia, Seguro de Vida do Produtor Rural); 
§ Ramo Habitação e processamento de dados do ramo Seguro Auto; 

§ Dados cadastrais de empresas (alterações: regiões em que opera 
ouvidoria DPVAT); 

§ Novo plano de contas (2007/2008): impacto em Mapas 
Demonstrativos, Sinistros Retidos, Balanços/Demonstrações e 
Provisões Técnicas; 

§ Inclusão de Planos de Vida Individual / Renda Vitalícia; 

§ Criação de suporte para inclusão de planos multi-fundos; 
§ Alteração para cadastro de planos: PGBL/PAGP/PRGP/PRI-

PREVIDÊNCIA, VGBL/VAGP/VRGP/PRI-VIDA; 
§ Interligação da base de dados do SAPIEMS com a base do sistema 

SIAS (importação de dados da taxa de fiscalização); 
§ Estrutura de ouvidorias no SAPIEMS – reformulação de consultas e 

relatórios; 
Ø Reformulação do Sistema de Controle de Processos e Expedientes / 

melhoria da interface – iniciada em 2007, concluída em 2008;. 
Ø SCIG – Sistema de Controle e Informações Gerenciais: desenvolvimento 

do Módulo de Planejamento Orçamentário; 
Ø SCDP – Sistema de Controle de Diárias e Passagens: levantamento de 

requisitos, testes e preparativos para implantação do sistema em 2008; 
Ø SIAS – Sistema Integrado de Arrecadação da Susep – implementação da 

GRU via Web; 

                                                   
1  FIP - Formulário de Informações Periódicas 
SAPIEMS – Sistema de Armazenamento e Processamento de Informações e Estatísticas do Mercado Segurador  
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Ø Demandas DETEC – entrega eletrônica de notas técnicas e de condições 
gerais de produtos: levantamento de requisitos e início da implementação; 

Ø Sistema de Plantão Fiscal: atendimento eletrônico (via Web), outras 
consultas via Web, controle de e-mails enviados, e melhorias diversas; 

Ø Projeto de acesso externo ao correio eletrônico e Intranet (fase preparatória 
de certificações digitais – concluída); 

Ø Site Susep – Intranet (revisão de lay-out e estrutura de navegação, 
manutenção de páginas e serviços já existentes); 

Ø Cadastro de Funcionários: Implantação de Geradores de Consultas de 
Custos dos Servidores da SUSEP (GERPE), implantação de Geradores de 
Consultas de Cursos para a GETRE, implantação de Gerador de Custos dos 
Terceirizados para a GESER, reformulação de Relatórios da GERPE, 
implantação da Consulta dos Servidores por Faixa Etária com a Geração de 
Gráficos;. 

Ø Sistema de Índices e Análises: Alterações no Cálculo dos Índices em 
função do novo plano de contas, além de mudança de consultas para a 
geração de planilha dos Quadros 22A, 22P e 23 , em função desse novo 
Plano; 

Ø Sistema de Contratos: inclusão de valores, reformulação geral de cálculos 
de aditivos e de apostilamentos, e reformulação de telas; 

No sentido de ampliar e modernizar os recursos da área de informática, 
necessários para o exercício das atividades de controle e fiscalização dos mercados 
supervisionados, a SUSEP adquiriu os seguintes equipamentos: 

Ø 67 microcomputadores desktop (componentes para montagem) para suprir 
as necessidades de acréscimo de máquinas verificadas ao longo de 2006 (2º 
semestre) e 2007; 

Ø 125 microcomputadores desktop montados em substituição da parcela mais 
sucateada do parque computacional, dando início a um plano de atualização 
continuada deste parque (cerca 20% ao ano); 

Ø 20 (vinte) impressoras laser monocromáticas para suprir as necessidades de 
diversos setores, tanto de acréscimo como de substituição; 

Ø 18 (dezoito) notebooks compactos – tela 12” com vistas a suprir as 
necessidades da área de fiscalização; 

Ø 35 (trinta e cinco) notebooks, para substituição da parcela mais obsoleta e 
de baixa possibilidade de obtenção de seguro; 

Ø Equipamento completo para montagem de rede de dados (switches 
referentes a 960 pontos de acesso, e 48 de distribuição para permitir a 
montagem de rede de dados e voz das futuras instalações da SUSEP no 
prédio do Banco Central); 

Ø 12 (doze) scanners digitais para suprir as necessidades de diversos setores, 
parte como acréscimo, parte como substituição de equipamentos defasados 
e lentos (prioridade para a utilização do SCDP – sistema de diárias e 
Passagens, a ser implementado);  
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Ø 20 (vinte) monitores de LCD para substituição gradual dos monitores de 
vídeo tradicionais (CRT) por tecnologia mais econômica e ergonômica; 

 
3.4.3. Reestruturação da Secretaria-Geral 

A Secretaria-Geral tem como atribuição promover a articulação, o 
entrosamento e a troca de informações entre as unidades da Autarquia. Dessa forma, o 
Conselho Diretor da SUSEP reformulou sua área de atuação, com o objetivo de dinamizar os 
trabalhos executados, aumentar a produtividade e proporcionar maior rapidez na tomada de 
decisões.   

Os ajustes foram realizados em três pontos principais: (i) eliminar a 
sobreposição de tarefas entre a Secretaria-Geral e o Departamento de Administração e 
Finanças; (ii) ampliar o enfoque do trabalho da Secretaria em nível nacional e internacional, 
subordinando a Coordenação de Relações Internacionais (CODIN) à SEGER; e (iii) aumentar 
a produtividade da área de Tecnologia da Informação.   

O objetivo das alterações é aumentar o valor agregado das contribuições da 
SEGER ao processo de elaboração de normas da Autarquia e também na coordenação dos 
esforços dos vários departamentos. Ademais, com o objetivo de otimizar os trabalhos, a área 
de Tecnologia da Informação foi dividida em duas coordenações: Centro de Desenvolvimento 
de Tecnologia da Informação - CEDEN e Centro de Suporte de Tecnologia da Informação - 
CESUP .  

Com as alterações, a Secretaria-Geral passou a ter uma função mais estratégica, 
voltada à coordenação de projetos especiais, estudos, pesquisas, além de atuar no 
Planejamento Estratégico da SUSEP. 

A busca pela qualidade de informação inclui também projetos envolvendo o 
Centro de Documentação - CEDOC, também subordinado à SEGER, com três objetivos 
básicos: (i) consolidar a informação existente; (ii) disponibilizar texto das principais normas e 
da página de regulamentação dos produtos; (iii) agilizar o processo de digitalização de 
normas, já em curso; e (iv) criar, em parceria com o CEDEN, um novo sistema que reúna, em 
um mesmo portal da internet, todo o acervo bibliográfico e normativo da SUSEP. 

 
3.4.4. Mudança de Sede 

Encontra-se em andamento o processo de mudança de sede da SUSEP. As 
novas dependências terão um espaço físico quantitativamente superior ao da atual sede, sendo 
distribuídas por cinco andares do Edifício-Sede do Banco Central do Brasil – BACEN, 
localizado na Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias do Centro do Rio de 
Janeiro. É importante frisar que, mesmo instalada no prédio do BACEN, a SUSEP terá um 
espaço próprio, sem perder sua identidade institucional.  

Cabe ressaltar que a SUSEP continuará realizando o trabalho de recuperação e 
manutenção do imóvel sito à Rua Buenos Aires, 256 (atual sede da Autarquia), o qual 
continuará abrigando alguns serviços de apoio administrativo da autarquia. 

 

3.4.5. 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 n.º 1.171, de 22 
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de junho de 1994, e pelo Código de Ética Profissional do Servidor da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, Deliberação SUSEP n.º 83, de 10 de fevereiro de 2003.  

Em 2 de fevereiro de 2007 foi publicado o Decreto n.º 6.029, datado de 1º de 
fevereiro de 2007, que instituiu o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal.  
Seus objetivos são: (i) integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública; 
(ii) contribuir para a implementação de políticas públicas tendo a transparência e o acesso à 
informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética pública; (iii) 
promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e interação de normas, 
procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública; e (iv) articular ações com vistas a 
estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional 
na gestão da ética pública do Estado brasileiro.  

O Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal é constituído por: 

I - a Comissão de Ética Pública - CEP, instituída pelo Decreto de 26 de maio 
de 1999; 

II - as Comissões de Ética de que trata o Decreto no 1.171, de 22 de junho de 
1994; e 

III - as demais Comissões de Ética e equivalentes nas entidades e órgãos do 
Poder Executivo Federal.  

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.  O atual representante setorial da SUSEP junto à Comissão de Ética 
Pública é o Sr. Murilo Matos Chaim, Diretor 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 2007, atuou em três Processos 
Administrativos, a saber: 

Ø 15414.001496/2007-29: Requerimento apresentado solicitando a 
instauração de processo administrativo disciplinar com base no princípio da 
oficialidade, também denominado de impulso oficial para apurar 
“eventuais” irregularidades praticadas por servidor e solicitando o seu 
afastamento à bem da administração pública de suas funções, ou ainda que 
seja afastado de seu cargo atual.  A denúncia foi apurada pela Comissão 
Setorial de Ética Pública da SUSEP, não tendo sido constatado fatos ou 
indícios de infração ética, praticada pelo servidor.  O processo foi 
arquivado. 
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Ø 15414.001402/2007-11: Originou-se de carta enviada pelos funcionários da 
APLUB – Previdência Privada pela qual se manifestaram inconformados 
com as propostas de intervenção na entidade feitas por servidor.  A 
denúncia foi apurada pela Comissão Setorial de Ética Pública da SUSEP, 
não tendo sido constatado fatos ou indícios de infração ética, praticada pelo 
servidor.  O processo foi arquivado. 

Ø 15414.001331/2007-57: Requerimento apresentado solicitando a 
instauração do processo administrativo disciplinar com base no art. 3º, 
Incisos X, XIII e XIV e art. 4º, Inciso II da Deliberação SUSEP n.º 83, de 
10/2/2003 – Código de Ética Profissional do Servidor da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP, para apurar os erros praticados por servidor 
bem como a abertura de processo administrativo disciplinar com base no 
Art. 3º, Incisos II e IV da Deliberação SUSEP n.º 83, de 10/2/2003 – 
Código de Ética Profissional do Servidor da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP para apurar os atos de seus superiores, solicitando o 
afastamento à bem da administração pública de suas funções, ou ainda que 
sejam afastados de seus cargos.  A denúncia foi apurada pela Comissão 
Setorial de Ética Pública da SUSEP, não tendo sido constatado fatos ou 
indícios de infração ética, praticadas pelos servidores.  O processo foi 
arquivado. 

 

A Comissão também respondeu a oito consultas formuladas por servidores e a 
um requerimento protocolado na SUSEP pelo público externo. Além disso, destacamos a 
interação com a Comissão de Ética Pública, seja participando de eventos de caráter 
informativo ou disponibilizando informações inerentes às atividades da Autarquia ao longo do 
ano. 

 

3.5. Parcerias Institucionais 
No que se refere às parcerias institucionais, a SUSEP, com vistas à otimização 

do cumprimento de suas funções e obedecendo a determinações legais, tem também se 
articulado com outras organizações do Estado, sejam órgãos fiscalizadores ou fomentadores 
de desenvolvimento econômico.  

Essa aproximação com outras instituições tem se formalizado através de 
convênios, todos eles de caráter não oneroso. 

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: 
Ø 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 SUSEP visualizar, de imediato, a 
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posição dos bens garantidores de reservas e toda e qualquer alteração 
havida, relativamente a esses bens. 

Ø 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. 

Ø Fundação Escola Nacional de Seguros – FUNENSEG  - Convênios de 
cooperação técnica objetivando o desenvolvimento e capacitação técnica e 
gerencial, e assistência aos mercados. 

Ø Secretaria da Receita Federal - SRF- 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. 

Ø 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. 

Ø Banco Central do Brasil – BACEN OU BCB – 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. 

Ø Comissão de Valores Mobiliários – CVM - Convênio revisto e reforçado 
no ano de 2006, 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. 

 

3.6. Ações no Âmbito Internacional 
No âmbito das relações internacionais, a SUSEP realizou as seguintes 

atividades durante o exercício de 2007. 
 

3.6.1. Participação em Organismos Internacionais  
 

3.6.1.1. IAIS - International Association of Insurance Supervisors 
A IAIS constitui-se como o principal fórum internacional para os assuntos 

ligados à supervisão de seguros, tendo como membros efetivos mais de 190 supervisores de 
seguros e reguladores de mais de 140 países, além dos observadores, constituídos por grandes 
grupos seguradores, consultorias e outras entidades internacionais afins. A IAIS elabora 
princípios (core principles) globais de seguros, critérios (standards) e textos de orientação 
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(guidance papers), disponibiliza treinamento e apoio em assuntos relacionados à supervisão 
de seguros e organiza reuniões e seminários. 

Em 2007, a SUSEP foi convidada a integrar o Sub-Comitê de Resseguros da 
IAIS. Cabe destacar que a autarquia participa, desde 2004, como membro do Sub-Comitê de 
Solvência e Atuária da IAIS, um dos mais importantes e atuantes grupos de trabalho daquela 
Associação e, desde 2006, no Grupo de Trabalho conjunto IAIS-CGAP (International 
Association of Insurance Supervisors / Consultative Group for Assisting the Poor) sobre 
Microsseguros.  

O resultado desse trabalho culminou com a eleição, em outubro de 2007, do 
Superintendente da SUSEP como presidente do Grupo de Trabalho conjunto IAIS-CGAP 
sobre Microsseguros e do Subgrupo de Trabalho sobre Microsseguros da IAIS, sendo esta a 
primeira vez que um representante do Brasil assume a presidência de um grupo de trabalho da 
IAIS. 

A SUSEP organizou a Reunião do Grupo de Trabalho Conjunto IAIS-CGAP 
sobre Microsseguros, no período de 4 a 5/5/2007, no Rio de Janeiro. Durante o evento, foi 
finalizado um documento intitulado “Questões de regulação e supervisão de microsseguros”, 
que esboça as importantes características da regulação e da supervisão de microsseguros e 
proporciona embasamento para discussões aprofundadas entre reguladores, supervisores e 
outras partes interessadas envolvidas no fornecimento de serviços de seguro para população 
de baixa renda. 

No período de 6 a 8/5/2007, ocorreu o Workshop sobre Microsseguros do 
Banco Mundial, no Hotel Sheraton, Rio de Janeiro. A SUSEP participou ativamente da 
elaboração da agenda. O evento, com foco nesta importante ferramenta de inclusão social para 
a população de baixa renda, proporcionou valiosas informações sobre esse serviço financeiro 
e suas características singulares e ajudou a despertar o interesse do mercado para este 
segmento. 

Ao longo de 2007, a SUSEP deu início aos preparativos para sediar no Brasil, 
em 2009, a Conferência Anual da IAIS, maior evento do mundo no gênero, reunindo mais de 
600 participantes. 

Outros trabalhos realizados pela SUSEP no âmbito: 

Ø Tradução do documento “Fundamentos para a Formulação de 
Requerimentos Regulatórios Financeiros”, adotado como versão para a 
língua portuguesa e publicado na página oficial da Associação 
(http://www.iaisweb.org/index.cfm?pageID=443); 

Ø Atualização da Base de Dados da IAIS (Insurance Law Database) sobre o 
Mercado Segurador Brasileiro; 

Ø Participação em pesquisas e levantamentos realizados pela IAIS. 

A SUSEP participou dos seguintes eventos da IAIS: Reuniões do Sub-comitê 
de Solvência e Atuária (Emirados Árabes, Suíça e Inglaterra), Reuniões do Grupo de Trabalho 
Conjunto IAIS-CGPAP (Emirados Árabes, Suíça e Índia), Reuniões do Sub-comitê de 
Resseguros (Suíça), Reuniões Trianuais (Emirados Árabes e Suíça) e Conferência Anual da 
IAIS, em Fort Laudardale/EUA.  
 

 
 



Relatório de Gestão da SUSEP - 2007 
 

43/107 

3.6.1.2. ASSAL - Associação de Superintendentes de Seguros da América Latina 
A ASSAL (Associação de Supervisores de Seguros da América Latina) é um 

organismo internacional que agrupa as autoridades supervisoras da atividade seguradora da 
América Latina. É composta por 21 (vinte e um) países e, ainda, Espanha e Portugal como 
membros convidados. 

No período de 8 a 11/5/2007, a SUSEP organizou a XVIII Assembléia Anual 
da ASSAL, VIII Conferência sobre Regulação e Supervisão de Seguros na América Latina e I 
Seminário Regional sobre Adequação de Capital e Supervisão Baseada em Risco – os três 
eventos seqüenciais, que se constituem na principal reunião anual de supervisores Ibero-
americanos ocorreram no Rio de Janeiro, contando com a presença de cerca de 120 
participantes e 13 palestrantes estrangeiros. Foram co-patrocinados pela FUNENSEG, 
ASSAL, IAIS, OECD e FSI. 

Durante a Assembléia Anual, o Superintendente da SUSEP, que deteve a 
presidência da ASSAL pelo período de um ano, passou a presidência para o Supervisor do 
México. A organização do Seminário Regional sobre Adequação de Capital e Supervisão 
Baseada em Risco contou pela primeira vez com o apoio do Financial Stability Institute (FSI), 
renomada organização internacional. 

A SUSEP participou, ainda, como palestrante do Seminário de Capacitação em 
Seguros da ASSAL, realizado no período de 13 a 16 de novembro de 2007 no Chile, com o 
tema Resseguro. 

 

3.6.1.3. ASEL - Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos 
A ASEL é uma pequena Associação composta por apenas 8 (oito) membros 

supervisores de jurisdições cujo idioma é o português: Brasil, Portugal, Macau, Angola, São 
Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Timor-Leste. A sua maior importância está nos 
aspectos culturais comuns que ligam estes países, estando o Brasil, nesse grupo, na posição de 
um dos mais desenvolvidos, tanto no que se refere ao tamanho da economia como 
especificamente em relação à supervisão e ao mercado de seguros. 

Durante o ano de 2007, a SUSEP exerceu a presidência da ASEL, a qual foi 
repassada para o supervisor de Cabo Verde em novembro de 2007. A SUSEP ministrou 
palestra sobre Microsseguro durante a Conferência Anual, ocorrida em Cabo Verde, obtendo 
o reconhecimento do Brasil como referência internacional em Microsseguros entre os países 
de língua portuguesa.      

 
3.6.1.4. OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

A SUSEP elaborou a análise de diversos instrumentos legais da OCDE, bem 
como a avaliação sobre uma possível maior participação do Brasil (no caso, a SUSEP) junto à 
organização, integrando o Grupo de trabalho do Ministério da Fazenda sobre a intensificação 
de cooperação com a OCDE. 
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3.6.2. Participação em Negociações Internacionais 

 
3.6.2.1. Mercosul – Mercado Comum do Sul 

No âmbito do MERCOSUL, a SUSEP desempenha a função de Coordenador 
Brasileiro da Comissão de Seguros e da Subcomissão de Margem de Solvência do Subgrupo 
de Trabalho n.º 04 (SGT-04), subgrupo coordenado pelo Banco Central, participando também 
das reuniões da Comissão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, também integrante do SGT-
4. 

Sobre o trabalho desenvolvido, cabem os seguintes destaques: 

Ø Comissão de Seguros: Na reunião realizada em Assunção/Paraguai, os 
Estados membros se comprometeram a adotar os Princípios Básicos de 
Seguros da IAIS como orientação para buscar a convergência de seus 
mercados de seguros. A reunião realizada em Montevidéu/Uruguai foi 
dedicada a um Seminário sobre o processo de integração do mercado de 
seguros da União Européia. 

Ø Com a ratificação do Protocolo de Montevidéu pelo Congresso Brasileiro 
no final de 2005, o que implica na liberalização total dos serviços pelos 
Estados Partes no prazo máximo de 10 (dez) anos, intensificaram-se os 
trabalhos de suporte da SUSEP às equipes de negociadores do Governo 
Brasileiro e ao GICI – Grupo Interministerial de Comércio Internacional de 
Mercadorias e Serviços, este último coordenado pelo MRE - Ministério das 
Relações Exteriores. 

A SUSEP também participou com representante na Reunião do Subgrupo de 
Trabalho n.º 05 (SGT-05), subgrupo coordenado pela ANTT – Agência Nacional de 
Transportes Terrestres/Ministério dos Transportes, realizada em Assunção/Paraguai, para 
assessoramento em temas relacionados a seguros de transporte. Participou ainda, da Reunião 
da Comissão Brasil - Guiana do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de 
Passageiros e Carga, em Georgetown/Guiana. 

 

3.6.2.2. Outras Negociações Internacionais 
Ao longo de 2007, foram desenvolvidos 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 – Ministério das 
Relações Internacionais. A SUSEP subsidiou uma série de trabalhos relacionados a diversas 
negociações bilaterais (MERCOSUL-Chile, entre outras) e multilaterais (OMC – Organização 
Mundial do Comércio), auxiliando na elaboração de listas das ofertas brasileiras e de outros 
documentos relacionados ao mercado segurador e, ainda, analisando as ofertas e demandas 
encaminhadas ao Brasil. 

No âmbito da OMC, destaca-se o fato da SUSEP ter integrado a delegação 
brasileira, em Genebra, nas reuniões bilaterais durante as Reuniões do Grupo de Serviços, 
realizadas em abril de 2007. 
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3.7. Fontes de Receitas da SUSEP 
 

As principais fontes de receitas da SUSEP são: 

 
a) 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, que sub-
repassa à SUSEP de acordo com a Programação Orçamentária e Financeira, limitado ao 
orçamento fixado pela Lei Orçamentária Anual. No exercício de 2007, a previsão de receita 
era de R$ 46.432.852,00 (Quarenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos 
e cinqüenta e dois reais), sendo arrecadado pela STN o montante de 44.274.260,38 (Quarenta 
e quatro milhões, duzentos e sessenta mil, trinta e oito centavos). 

A estimativa de receita feita pela SOF considerou critérios próprios daquela 
instituição. A SUSEP, todavia, na elaboração de sua proposta orçamentária para 2007 baseou-
se na média trienal das arrecadações realizadas em 2003 a 2005, atingindo o total de R$ 
41.144.303,50 (Quarenta e um milhões, cento e quarenta e quatro mil, trezentos e três  reais e 
cinqüenta centavos). Sendo assim, concluímos que, de acordo com o estimado pela SUSEP, 
foi obtido um acréscimo de arrecadação de 7,61%. 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; 

b) DPVAT - De acordo com o inciso I do art. 32 do Decreto-Lei n.º 73, de 21.11.1966, 
combinado com o art. 12 da Lei n.º 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. Fica assim, 
esclarecido que o recolhimento da receita do DPVAT pela SUSEP é decorrente da legislação 
e não de um convênio,  visto que o CNSP, amparado nas atribuições que lhe foram conferidas 
pelo Decreto-Lei n.º 73/66, definiu um percentual da arrecadação com o DPVAT como fonte 
de receita da SUSEP. A Resolução CNSP n.º 112/2004 que, em seu art. 4º, define que o 
percentual de repasse dos prêmios tarifários arrecadados pelo convênio DPVAT, destinado à 
SUSEP pela Resolução CNSP n.º 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 respeito da natureza da receita, lembramos que, de acordo com a 4ª edição do 
Manual de Procedimentos da Receita Pública, aprovado pela Portaria Conjunta da STN n.º 2, 
de 8 de agosto de 2007, o DPVAT se classifica como Recursos de Outras Fontes, por ser 
arrecadado de forma descentralizada e porque tem origem no esforço próprio da SUSEP pela 
prestação de serviços. Esse esforço próprio se traduz nos trabalhos desenvolvidos pelas áreas 
técnicas quanto a regulação e normatização do seguro DPVAT, criando critérios para a sua 
comercialização e arrecadação, dando inclusive suporte de informações ao público 
consumidor. A realização no exercício foi de R$ 41.718.125,36 (Quarenta e um milhões, 
setecentos e dezoito mil, cento e vinte cinco reais e trinta e seis centavos), representando um 
superávit em relação ao montante estimado respectivamente pela SUSEP e SOF nos valores 
de R$ 37.373.809,20 (Trinta e sete milhões, trezentos e setenta e três mil, oitocentos e nove 
reais e vinte centavos) e  R$ 34.469.964,00 (Trinta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e 
nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais), em conseqüência da revisão das condições 
tarifárias, publicada por meio da Resolução CNSP n.º 151/2006, que passou a vigorar neste 
exercício;   



Relatório de Gestão da SUSEP - 2007 
 

46/107 

c) Multas - Receita originária do Decreto-Lei n.º 73/66, artigos n.ºs 40 e 119, que 
preceituam que as Multas Pecuniárias constituem recursos desta SUSEP e serão recolhidas 
aos cofres da Autarquia. A Multa aplicada por esta instituição demanda do esforço próprio do 
corpo funcional, objetivando assegurar a solidez dos mercados fiscalizados, através do 
cumprimento das normas vigentes. O procedimento de aplicação de penalidades pode sofrer 
variações no decorrer do exercício, posto que a função precípua da SUSEP é preventiva, 
gerando no exercício uma arrecadação no valor de R$ 25.492.679,74 (Vinte e cinco milhões, 
quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e quatro 
centavos). Indicamos ainda, que as Multas foram arrecadadas na Fonte do Tesouro, em 
virtude da Lei n.º 11.451, de 07.02.2007 - Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2007, a 
qual considerou a receita da Multa desta SUSEP como receita do Tesouro, em cumprimento a 
Portaria SOF n.º 12, de 12.08.2004. Foi previsto pela SUSEP o montante de R$ 
25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de reais), considerando o estoque existente de processos 
para julgamento, ocorrendo no exercício de 2007 um acréscimo de arrecadação, em virtude da 
transferência para os departamentos finalísticos, dos processos estocados na Assessoria 
Técnica - ASTEC, sendo que o julgamento destes sofreram uma aceleração, promovendo um 
aumento de aplicação de penalidade. A previsão da SOF foi no montante de R$ 9.727.266,00 
(Nove milhões, setecentos e vinte e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais); 
d) Demais Receitas - Decorrente de contrato de locação, dividendos, serviços 
administrativos, receita da dívida ativa tributária/não tributária, outros serviços financeiros, 
multas e juros previstos em contratos, recuperação de despesas de exercícios anteriores, 
receita de honorários de advogados e outras receitas apresentando uma arrecadação, na Fonte 
de Recursos Próprios, no valor de R$ 281.996,06 (Duzentos e oitenta e um mil, novecentos e 
noventa e seis reais e seis centavos) e na Fonte do Tesouro o montante de R$ 567.396,71 
(Quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos).  

e) Seguro Habitacional - Receita originária conforme dispõe o artigo 6° do Decreto do 
M.F. n° 243, de 28 de julho de 2000 e Portaria M.F. n° 29, de 10 de fevereiro de 2006, onde 
0,25% (vinte e cinco centésimos) 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 pela SUSEP no montante de R$ 952.315,17 (Novecentos e cinqüenta e dois mil, 
trezentos e quinze reais e dezessete centavos), cuja projeção foi baseada na evolução do 
logaritmo neperiano do total arrecadado no período de 12 meses, de janeiro de 1999 a 
dezembro de 2005, sendo arrecadado um montante de R$ 607.581,48 (seiscentos e sete mil, 
quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos). 
f)      Receita Remuneração de Depósitos Bancários - Receitas originárias de aplicações das 
receitas diretamente arrecadadas no exercício e superávit do exercício de 2006, com 
realização de R$ 28.421.377,19 (Vinte e oito milhões, quatrocentos e vinte e um mil, 
trezentos e setenta e sete reais e dezenove centavos). 
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EVOLUÇÃO DA RECEITA - 2007 

OBSERVAÇÃO: RECEITA PREVISTA CONFORME  LEI N.º 11.451, DE 7.2.2007 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O 
EXERCÍCIO/2007 (LOA).   

RECEITA FONTE RECEITA  RECEITA    

CÓDIGO / DESCRIÇÃO RECURSOS PREVISTA REALIZADA % 

4.2.1.2.3.00.00 -  OPERAÇÕES CRED. EXT.-CONT. 148             367.626,00   - 

4.2.1.2.1.15.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO 1174               91.907,00   - 

4.1.1.2.1.15.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO 174        46.340.945,00          44.232.000,84            95,45  

4.1.9.1.1.34.00 - MUL.JUR.TX.FISC.MERC.SEG.CAP.PRE. 174             266.849,00                  42.259,54            15,84  

4.1.9.1.9.50.00 - MULTAS P/AUTOS DE INFRAÇÃO-25208 174          9.727.266,00          25.492.679,74         262,07  

4.1.9.3.1.99.01 - DIV. ATIVA  TRIB. - 25208 174                              -                401.365,47                  -    

4.1.9.3.2.99.01 - DIV. ATIVA N TRIB. - 25208 174                              -                166.031,24                  -    

4.1.3.2.5.02.03 -REC. REM. DE APLIC.FINANC. NA CTU 280        23.999.964,00          28.421.377,19         118,42  

4.1.6.0.0.02.03 - SEG.HAB.(SERV.FIN.DE COM.VAR.SAL) 280             852.636,00                607.581,48            71,26  

4.1.6.0.0.02.99 - OUTROS SERV. FINANCEIROS 280                  2.999,00                    2.399,00              0,80  

4.1.6.0.0.02.99 - OUTROS SERV. FINANCEIROS -74201 280          1.223.691,00                                 -                    -    

4.9.8.0.0.00.00 - RETIFICAÇÕES 280                              -                        (54,00)   

4.1.7.3.0.00.00 - TRANSF. INST.  PRIV.(DPVAT) 250        34.469.964,00          41.718.125,36         121,03  

4.1.3.1.1.00.00 – ALUGUEIS 250             269.822,00                235.845,24            87,41  

4.1.3.2.2.00.00 – DIVIDENDOS 250                              -                    2.452,46                  -    

4.1.6.0.0.13.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 25208 250             245.796,00                  22.295,66              9,07  

4.1.9.1.9.27.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 250                              -                        159,42                  -    

4.1.9.9.0.02.01 - REC. DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS 250                              -                    3.038,02                  -    

4.1.9.9.0.99.00 - OUTRAS RECEITAS 250                              -                  28.317,93                  -    

4.9.8.0.0.00.00 - RETIFICAÇÕES 250                  (17.242,20)                  -    

4.1.9.2.2.07.00 - RECUPERAÇÃO DE DESP. DE EXERC. ANTER. 250  4.784,53                  -    

TOTAL       117.859.465,00        141.363.416,92      119,94  
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4. GESTÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES 

 
 

4.1. Programas 
 

Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e 
Capitalização (0779): 

O programa de desenvolvimento dos mercados de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta e Capitalização tem como principal objetivo estimular a expansão dos 
mercados supervisionados pela SUSEP, protegendo os direitos dos consumidores e os 
interesses da sociedade em geral 

Nestes mercados existe um desequilíbrio nas relações entre os agentes e os 
consumidores, agravado pela carência de informação adequada nos canais de 
comercialização. A SUSEP tem um importante papel para reduzir os obstáculos à expansão 
destes mercados, colaborando para a ampliação do consumo e variedade de produtos, 
garantindo a solidez das empresas integrantes do mercado, mantendo a competitividade no 
setor e principalmente contribuindo para a formação de poupança e crescimento do País. 

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

 
Ø assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seus 

dependentes; 
 

Ø assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e empregados; 
 

Ø auxílio-alimentação aos servidores e empregados; 
 

Ø auxílio-transporte aos servidores e empregados; 
 

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

 
Ø concessão de empréstimos para liquidação de sociedades seguradoras, 

de capitalização e previdência complementar aberta; 
 

Ø contribuição da união, de suas autarquias e fundações para custeio do 
regime de previdência dos servidores públicos federais; 

 
Ø fiscalização dos mercados de seguros, capitalização e previdência 

complementar aberta; 
 

Ø gestão e administração do programa; 
 

Ø publicidade de utilidade pública; 
 

Ø regulamentação dos mercados de seguros, capitalização e previdência 
complementar; 
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Ø sistema informatizado da superintendência de seguros privados. 
 
Gestão da Participação em Organismos Internacionais (0681): 

Este programa é de responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores, e 
tem como objetivo assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais 
de seu interesse. A SUSEP, através da sua área de relações internacionais tem participado 
ativamente de associações internacionais de supervisores. 

Além do intercâmbio de informações dentro das associações (IAIS, ASSAL, 
ASEL), a SUSEP participa em diversos comitês técnicos. 

 
4.1.1. Programa 0779 - Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência 

Complementar Aberta e Capitalização 
 
4.1.1.1. Dados Gerais 

 
Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral 

Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento 
dos mercados de seguros, previdência complementar 
aberta e capitalização, protegendo os direitos dos 
consumidores e os interesses da sociedade em geral 

Gerente do programa Armando Vergilio dos Santos Júnior 

Gerente executivo Paulo Roberto Fleury Araújo 

Indicadores ou parâmetros 
utilizados 

- Taxa de Participação do Mercado de Capitalização no 
Produto Interno Bruto (PIB) - Relação percentual entre 
a Receita do Mercado (que é igual ao acumulado dos 
prêmios de capitalização recolhidos) e o Produto Interno 
Bruto - PIB, no ano. 
- Taxa de Participação do Mercado de Previdência 
Privada Complementar Aberta no Produto Interno 
Bruto (PIB) - Relação percentual entre as Receitas do 
Mercado (que são iguais à acumulação das contribuições 
previdenciárias recolhidas) e o Produto Interno Bruto - 
PIB, no ano. 
- Taxa de Participação do Mercado de Seguros no 
Produto Interno Bruto (PIB) - Relação percentual entre 
as Receitas do Mercado (que são iguais à acumulação do 
prêmio total recolhido) e o Produto Interno Bruto, no ano. 

Público alvo (beneficiários) 
Consumidores e agentes dos mercados de seguros, 
previdência complementar aberta e capitalização. 

 
 
Os indicadores acima utilizados como parâmetro para medição do programa de 

desenvolvimento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização 
demonstram a relação percentual entre as receitas acumuladas auferidas pelos mercados 
supervisionados e o Produto Interno Bruto.  Os índices obtidos em 2007 foram os seguintes: 
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INDICADOR % Informado 
PPA 2006 

%  2007 
Estimado – A 

Confirmar 

Taxa de Participação do mercado de seguros no PIB 2,45 2,3 

Taxa de Participação do mercado de previdência complementar 
aberta no PIB 0,35 0,3 

Taxa de Participação do mercado de capitalização no PIB 0,34 0,3 

 
 
A redução no índice de participação dos mercados supervisionados, deve-se 

principalmente, a nova sistemática de apuração recentemente adotada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística – IBGE. A análise do mercado supervisionado, incluindo 
comparativo nos últimos anos, da participação dos mercados supervisionados pela SUSEP 
com a nova metodologia de cálculo encontra-se no item 2. Responsabilidade Institucional, 
neste relatório. 

 

4.1.1.2. Principais ações do programa 
 
 Finalísticas 
 
 

Ø Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência 
Complementar Aberta (2214);  

Ø Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência 
Complementar Aberta (2215); e 

Ø Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades 
Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência 
Complementar Aberta (Lei n.º 10.190, de 2001 - Art. 3) (0461). 

 
 
Estruturais 
 
 

Ø Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 
Qualificação e Requalificação (4572); 

Ø Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados 
(2216); 

Ø Gestão e Administração do Programa (2272). 
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4.1.1.3. Gestão das ações 
 

4.1.1.3.1. Ação 2214 – Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e 
Previdência  Complementar Aberta 
 
 

4.1.1.3.1.1. Dados Gerais 
 
 
Tipo Atividade 

Finalidade 
Realizar trabalhos de supervisão e fiscalização focados 
na gestão de riscos das empresas, preservando sua 
solvência e capacidade econômico-financeira. 

Descrição 

Execução de trabalhos de fiscalização in loco nos 
agentes participantes do Mercado de Seguros, 
Capitalização e Previdência Complementar Aberta, e 
Corretores. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Superintendência de Seguros Privados 

Unidades executoras DEFIS – Departamento de Fiscalização 
Coordenador nacional da ação Cidice Hasselmann 

 
 
 
4.1.1.3.1.2. Resultados 

 
 

Tabela de Metas e Resultados 
 

Físico 
Produto: Entidade Fiscalizada Financeiro 

Previsão 
Inicial  Realizado % Execução Previsão Inicial  

(LOA + Créd.) Realizado % Execução 

120 153 127,50 636,892 465,978 73,16 

 
 

A ação de fiscalização, medida pela quantidade de inspeções efetuadas no ano, 
foi devidamente cumprida, com a realização de cerca de 153 fiscalizações ao longo do 
exercício de 2007, superando a meta, que era de 120 inspeções, em 27,5%, o que pode ser 
atribuído principalmente à qualificação e empenho dos servidores envolvidos.  
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4.1.1.3.2. Ação 2215 – Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e 
Previdência Complementar Aberta. 

 
4.1.1.3.2.1. Dados Gerais 

 
Tipo Atividade 

Finalidade Consolidar e simplificar as normas aplicáveis, adequando 
seu quantitativo ao necessário. 

Descrição 
Edição e publicação de normas para os mercados de 
Seguros, Capitalização e Previdência Complementar 
Aberta. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Superintendência de Seguros Privados 

Unidades executoras SEGER – Secretaria Geral 
Coordenador nacional da ação Paulo Roberto Fleury Araújo 

 
 

4.1.1.3.2.2. Resultados 
 
 

Tabela de Metas e Resultados 
 
 

Físico 
Produto: Norma Publicada Financeiro 

Previsão 
Inicial  Realizado % Execução Previsão Inicial  

(LOA + Créd.) Realizado % Execução 

35 47 134,29 650,560 461,262 70,90 

 
 

A ação de regulamentação é medida pelo número de normas publicadas. Segue 
tabela contendo todos os tipos de normativos publicados em 2007, ressaltamos que somente 
estão sendo lançados no PPA as resoluções, deliberações, circulares e instruções. 

 

ATO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Lançadas no PPA 6 2 2 0 2 3 7 3 1 1 1 19 47 
Resolução 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 14 19 
Circular 6 2 1 0 2 3 2 3 1 1 1 5 27 
Instrução 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Deliberação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Outras 19 16 25 10 13 7 15 12 6 17 24 17 181 
Portaria 18 16 25 10 13 7 11 9 4 16 24 16 169 
Carta-Circular 1 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0 1 12 
                            

TOTAL 25 18 27 10 15 10 22 15 7 18 25 36 228 
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O total de normas publicadas no ano, foi devidamente cumprida, superando a 
meta, que era de 35 normas, em 34,3%, o que pode ser atribuído principalmente a 
regulamentação para o  mercado ressegurador, publicada em dezembro de 2007. 
 
 

4.1.1.3.3. Ação 0461 – Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades 
Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei 
n.º 10.190, de 2001 - Art. 3) 
  

4.1.1.3.3.1. Dados Gerais 
 

Tipo Operações Especiais 

Finalidade 

Permitir a realização dos trabalhos de liquidação nas 
empresas que não possuem liquidez suficiente para arcar 
com suas despesas correntes, visando garantir o 
encerramento do processo de liquidação de tais 
empresas, de modo que os ativos das mesmas possam ser 
vendidos, com a conseqüente geração de recursos que 
viabilizem o ressarcimento dos empréstimos efetuados 
pela Autarquia e o pagamento de credores, observada a 
legislação aplicável. 

Descrição 
Concessão de empréstimos a Sociedades Seguradoras, 
de Capitalização e Entidades de Previdência 
Complementar Aberta em liquidação. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Superintendência de Seguros Privados 

Unidades executoras DEFIS – Departamento de Fiscalização 
Coordenador nacional da ação Cidice Hasselmann 

 
 

4.1.1.3.3.2. Resultados 
 

Tabela de Metas e Resultados 
 

Físico 
Produto: Empréstimo Efetuado Financeiro 

Previsão 
Inicial  Realizado % Execução Previsão Inicial  

(LOA + Créd.) Realizado % Execução 

8 3,333 41,66 1.223.691 1.164.016 95,12 

 
 

A ação de concessão de empréstimos para liquidação de sociedades 
seguradoras, entidades de previdência complementar aberta e sociedades de capitalização, 
visa dar eficácia aos dispositivos legais, destacadamente o Decreto-Lei N.º 73/66 (Lei Básica 
de Seguros), que imputam a SUSEP a responsabilidade institucional de proceder a liquidação 
extrajudicial das empresas sob o seu âmbito supervisor.  

Esses empréstimos - a rigor adiantamentos concedidos sob definidos critérios e 
que devem ser ressarcidos tão logo a massa disponha de recursos líquidos para tanto – têm o 
condão de viabilizar o pagamento das despesas estritamente necessárias à execução das 
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atividades próprias dos processos liquidatários, buscando o pagamento dos credores e o 
encerramento das empresas ilíquidas e/ou insolventes como forma de saneamento do 
mercado, o afastamento de eventuais riscos sistêmicos no setor e a preservação do instituto do 
seguro. 

É certo que o número de entidades beneficiadas a cada mês e os montantes 
requeridos para tal atividade são objeto de estimativas prévias no orçamento. No ano de 2007 
os valores orçados se aproximaram bastantes dos recursos efetivamente aplicados (cerca de 
95%). Já quanto ao número de entidades houve uma sensível redução em relação ao estimado, 
redução esta produzida, principalmente, pelo encerramento de alguns processos liquidatários e 
porque algumas massas tiveram suas demandas de recursos atendidas cumulativamente no 
mesmo mês, embora correspondentes a dois ou mais períodos de referencia. 

 
 

4.1.1.3.4. Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo 
de Qualificação e Requalificação 
 

4.1.1.3.4.1. Dados Gerais 
 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Promover a qualificação e a requalificação de pessoal 
com vistas à melhoria continuada dos processos de 
trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços 
prestados à sociedade e do crescimento profissional. 

Descrição 

Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de 
servidores, tais como custeio dos eventos, pagamento de 
passagens e diárias aos servidores, quando em viagem 
para capacitação, taxa de inscrição em cursos, 
seminários, congressos e outras despesas relacionadas à 
capacitação de pessoal. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Superintendência de Seguros Privados 

Unidades executoras DEAFI – Departamento de Administração e Finanças 
Coordenador nacional da ação Vilma de Oliveira Gatto 

 
 
4.1.1.3.4.2. Resultados 

 
Tabela de Metas e Resultados 

 
Físico 

Produto: Servidor Capacitado Financeiro 

Previsão 
Inicial  Realizado % Execução Previsão Inicial  

(LOA + Créd.) Realizado % Execução 

400 701 175,25 486,45 229,881 47,26 

 
 

A Ação Capacitação é padronizada. A meta física considera a “quantidade de 
servidores capacitados” (n.º de vagas preenchidas) em relação ao n.º de vagas planejadas. A 
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meta financeira considera a execução financeira da Ação. No exercício de 2007, a execução 
física foi de 175% e a financeira de 47,26%. Isto significa que foi possível oferecer mais 
vagas em eventos de capacitação utilizando menos recursos financeiros, graças, 
principalmente, a convênios e a cooperação técnica com outros órgãos. 

Consideramos que a meta física foi superada. Em relação à meta financeira, graças ao 
esforço realizado, foi possível economizar recursos públicos, mantendo a qualidade dos 
eventos. Isto deverá ser considerado na elaboração dos próximos Programas de Capacitação, 
sem, obviamente, perder de vista as necessidades específicas de treinamento desta Entidade. 
 
 

4.1.1.3.5. Ação 2216 – Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros 
Privados 
 

4.1.1.3.5.1. Dados Gerais 
 

Tipo Atividade 

Finalidade 
Prover sistemas de tecnologia de informação para 
aprimoramento do desempenho da SUSEP e a 
confiabilidade do processo decisório. 

Descrição 

Manutenção e desenvolvimento de sistemas de 
Tecnologia da Informação destinados ao controle das 
operações dos Mercados de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta e Capitalização e dos serviços 
internos. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Superintendência de Seguros Privados 

Unidades executoras SEGER – Secretaria Geral 
Coordenador nacional da ação Paulo Roberto Fleury Araújo 

 
 

4.1.1.3.5.2. Resultados 
 

Tabela de Metas e Resultados 
 

Físico 
Produto: Servidor Capacitado Financeiro 

Previsão 
Inicial Realizado % Execução Previsão Inicial 

(LOA + Créd.) Realizado % Execução 

3 3 100 1.046.799 829,907 79,28 

Obs: Foi solicitada alteração na meta, de 36 para 3, pois a mesma não é cumulativa 
 

O Contrato n.º 08/2007, cujo objeto é a Prestação de Serviços Especializados 
em Informática por parte do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), é 
composto de vários serviços de natureza contínua que suportam a infra-estrutura de TI da 
SUSEP. Dentre estes serviços, incluem-se os Circuitos de Acesso a Rede SERPRO na Sede e 
Regionais, Gerenciamento da Rede, Controle de Nível de Serviço, Serviço de Acesso a 
Internet, Configuração de Segurança, Hospedagem Internet e Acesso aos Cadastros SERPRO.  
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O Contrato n.º 17/2006 de Desenvolvimento do Programa FIP/SAPIEMS trata 
da principal ferramenta de supervisão dos mercados pela SUSEP, a qual consiste em uma 
aplicação de desenvolvimento contínuo que, devido à dinâmica própria dos mercados, lança 
praticamente uma nova versão a cada mês. Durante o ano de 2007, podemos destacar as 
seguintes alterações: (i) diversas mudanças nos quadros contábeis ; (ii) criação de diversos 
campos para informações sobre o mercado de Resseguro ;e (iii) preparação para a criação de 
um novo plano de contas. 

O Contrato n.º 06/2006 trata do desenvolvimento de diversos sistemas internos, 
com exceção do FIP/SAPIEMS, coberto pelo já descrito Contrato n.º 17/2006. Ao longo do 
ano de 2007, com os desenvolvedores alocados neste contrato, foram realizadas intervenções 
em diversos sistemas internos já existentes, com criação de novos módulos e aplicações. 
Dentre estes, podemos destacar o desenvolvimento do primeiro módulo do SCIG – Sistema de 
Controle e Informações Gerenciais, que irá facilitar o trabalho de planejamento e 
acompanhamento orçamentário e a nova versão do Sistema de Processos e Expedientes – 
atualmente o sistema interno mais utilizado na SUSEP – o qual foi otimizado em sua interface 
e atualizado tecnologicamente. 

 
 
4.1.1.3.6. Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa 

 
4.1.1.3.6.1. Dados Gerais 

 
Tipo Atividade 

Finalidade 

Constituir um centro de custos administrativos dos 
programas, agregando as despesas que não são passíveis 
de apropriação em ações finalísticas do próprio 
programa. 

Descrição 

Essas despesas compreendem: serviços administrativos; 
pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, 
própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção 
e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou 
alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia 
da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao 
desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; 
despesas com viagens e locomoção (aquisição de 
passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de 
informações gerenciais internos; estudos que têm por 
objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à 
formulação de políticas públicas; promoção de eventos 
para discussão, formulação e divulgação de políticas, 
etc; produção e edição de publicações para divulgação e 
disseminação de informações sobre políticas públicas e 
demais atividades-meio necessárias à gestão e 
administração do programa. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Superintendência de Seguros Privados 

Unidades executoras DEAFI – Departamento de Administração e Finanças 
Coordenador nacional da ação Vilma de Oliveira Gatto 
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4.1.1.3.6.2. Resultados 
 

Tabela de Metas e Resultados 
 

Financeiro 
Previsão Inicial 
(LOA + Créd.) Realizado % Execução 

54.627.976 52.699.130 96,47 

 
 

A Ação Gestão e Administração do Programa é padronizada e só possui meta 
financeira. De acordo com os dados constantes no SIGPLAN,  ao final do exercício de 2007, 
estavam empenhados 96,47% dos recursos disponibilizados. Em razão das licitações para as 
adaptações do imóvel que abrigará a nova sede da SUSEP e aquisição de equipamentos de  
informática (vide item 3.4.2)]terem ocorrido no final do exercício, temos a expectativa de 
executar cerca de R$ 3.600.000,00 (destinados a investimentos), que foram inscritos em restos 
a pagar. Isto fará com que a execução final do orçamento do exercício de 2007 que foi 
destinado a esta Ação não deva ser inferior a 96%. 

 
 
4.1.2. Programa 0681 - Gestão da Participação em Organismos Internacionais  

 
Visando exercer plenamente suas atividades, a SUSEP está associada a 

Organismos Internacionais que congregam supervisores de seguros de diversos países. A 
importância da manutenção da SUSEP como membro dessas associações justifica-se não 
apenas em face do intercâmbio de informações, mas principalmente pela participação em 
comitês por elas criados, que tratam de questões de extrema relevância para os mercados 
supervisionados, destacando-se as que têm por objetivo o aperfeiçoamento dos mecanismos 
de controle e monitoramento da saúde financeira das empresas supervisionadas e o 
estabelecimento de padrões internacionais de supervisão.   

 
4.1.2.1. Dados Gerais 

 
Tipo de programa Gestão de Políticas Públicas 

Objetivo geral Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos 
internacionais de seu interesse 

Gerente do programa Romero Gonçalves Ferreira Maia Filho 

Gerente executivo Ana Cláudia de Faria Rodrigues 

Indicadores ou parâmetros 
utilizados Não possui indicadores 

Público alvo (beneficiários) Governo e sociedade brasileiros. 
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4.1.2.2. Ações do programa vinculadas à SUSEP 
 

Ø Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da 
América Latina – ASSAL (0104); 

Ø Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos – 
ASSEL (0105); e 

Ø Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros 
IAIS (0106). 

 
 

4.1.2.3. Gestão das Ações 
 

4.1.2.3.1 Ação 0104 - Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros 
da América Latina – ASSAL  

 
4.1.2.3.1.1 Dados Gerais 

 
Tipo Operações Especiais 

Finalidade Proporcionar a atualização e o aprimoramento 
profissional na área de seguros 

Descrição 

Pagamento de cota contributiva para promover a 
participação brasileira na Associação dos 
Superintendentes de Seguros da América Latina – 
ASSAL. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Superintendência de Seguros Privados 

Unidades executoras SEGER – Secretaria Geral 
Coordenador nacional da ação Paulo Roberto Fleury Araújo 
 
 

4.1.2.3.1.2. Resultados 
 

Tabela de Metas e Resultados 
 

Financeiro 
Previsão Inicial   
(LOA + Créd.) Realizado % Execução 

3.936 3.936 100 

 
Conforme descrito no item 3.6.1.2, a ASSAL - Associação de Supervisores de 

Seguros da América Latina, presidida de abril de 2006 até maio de 2007 pelo Superintendente 
da SUSEP, agrupa as autoridades supervisoras da atividade seguradora da América Latina e é 
composta por supervisores de seguros de 21 países e, ainda, Espanha e Portugal como 
membros convidados. Em maio de 2007, a SUSEP organizou no Rio de Janeiro a XVIII 
Assembléia Anual da ASSAL, a VIII Conferência sobre Regulação e Supervisão de Seguros 
na América Latina e o I Seminário Regional sobre Adequação de Capital e Supervisão 
Baseada em Risco. Os três eventos seqüenciais se constituem na principal reunião anual de 
supervisores Ibero-americanos e contou com a presença de cerca de 120 participantes e 13 
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palestrantes estrangeiros. Os eventos foram co-patrocinados pela FUNENSEG, ASSAL, IAIS, 
OECD e FSI.  

Destaca-se, ainda, a participação da SUSEP como palestrante do Seminário de 
Capacitação em Seguros da ASSAL, realizado em novembro no Chile, com o tema 
Resseguro. 

 
 
4.1.2.3.2. Ação 0105 - Contribuição à Associação de Supervisores de 

Seguros Lusófonos – ASSEL 
 

4.1.2.3.2.1. Dados Gerais 
 

Tipo Operações Especiais 

Finalidade Proporcionar a atualização e o aprimoramento 
profissional na área de seguros 

Descrição 
Pagamento de cota contributiva para promover a 
participação brasileira na Associação de Seguros 
Lusófonos – ASSEL 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Superintendência de Seguros Privados 

Unidades executoras SEGER – Secretaria Geral 
Coordenador nacional da ação Paulo Roberto Fleury Araújo 

 
 
4.1.2.3.2.2. Resultados 

 
Tabela de Metas e Resultados 

 
Financeiro 

Previsão Inicial   
(LOA + Créd.) Realizado % Execução 

1.968 1.96, 100 

 
Conforme referido no item 3.6.1.3, A ASEL é uma pequena Associação 

composta por apenas 8 membros supervisores de jurisdições cujo idioma é o português: 
Brasil, Portugal, Macau, Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Timor-
Leste. A sua maior importância está nos aspectos culturais comuns que ligam estes países, e 
no fator estratégico, já que o Brasil é uma referência para os demais membros em função de 
sua economia e do nível do desenvolvimento do seu mercado de seguros. 

Durante o ano de 2007, a SUSEP exerceu a presidência da ASEL, repassada ao 
supervisor de Cabo Verde em novembro. A SUSEP ministrou palestra sobre Microsseguro 
durante sua Conferência Anual, ocorrida em Cabo Verde, obtendo o reconhecimento do Brasil 
como referência internacional em Microsseguros entre os países de língua portuguesa.      
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4.1.2.3.3. Ação 0106 - Contribuição à Associação Internacional de Supervisores 
de Seguros IAIS 
  

4.1.2.3.3.1. Dados Gerais 
 

Tipo Atividade 

Finalidade Proporcionar a atualização e o aprimoramento 
profissional na área de seguros 

Descrição 
Pagamento de cota contributiva para promover a 
participação brasileira na Associação Internacional de 
Supervisores de Seguros – IAIS 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Superintendência de Seguros Privados 

Unidades executoras SEGER – Secretaria Geral 
Coordenador nacional da ação Paulo Roberto Fleury Araújo 

 
 
 

4.1.2.3.3.2. Resultados 
 

 
Tabela de Metas e Resultados 

Financeiro 
Previsão Inicial   
(LOA + Créd.) Realizado % Execução 

24.956 24.798 99,37 

 
Esta Associação constitui-se como o principal fórum internacional nos assuntos 

ligados à supervisão de seguros, e dela são membros efetivos mais de 190 supervisores e 
reguladores, de mais de 140 países, além dos observadores, constituídos por grandes grupos 
seguradores, consultorias e outras entidades internacionais afins. Merece destaque especial o 
fato de que a IAIS (International Association of Insurance Supervisors) elabora princípios 
globais de seguros que são internacionalmente aceitos e influenciam as atividades de 
supervisão em todo o mundo, sendo utilizados como parâmetro para medir o nível de 
desenvolvimento dos mercados nas avaliações efetuadas pelo FMI, Banco Mundial e outros 
organismos e consultorias internacionais, já tendo sido esta Autarquia, inclusive, submetida a 
avaliações dessa natureza. No intuito de implementar os padrões de supervisão desenvolvidos, 
a IAIS promove treinamento para seus membros em assuntos relacionados à supervisão de 
seguros e organiza reuniões e seminários. Vale ressaltar que, no âmbito das negociações 
internacionais em que o Brasil está envolvido, os Princípios Básicos de Seguros da IAIS 
foram adotados pela Comissão de Seguros do MERCOSUL como diretriz para a obtenção da 
convergência entre os mercados dos Estados Parte.  

Desde 2004, participa como membro do Sub-Comitê de Solvência e Atuaria da 
IAIS, um dos mais importantes e atuantes grupos de trabalho daquela Associação e, desde 
2006, no Grupo de Trabalho conjunto IAIS-CGAP sobre Microsseguros. Em 2007, a SUSEP 
foi convidada a integrar o Sub-Comitê de Resseguros da IAIS. O resultado do trabalho 
realizado pela SUSEP culminou com a eleição, em outubro de 2007, do Superintendente da 
SUSEP como presidente do Grupo de Trabalho conjunto IAIS-CGAP sobre Microsseguros e 
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do Subgrupo de Trabalho sobre Microsseguros da IAIS, sendo esta a primeira vez que um 
representante do Brasil assume a presidência de um grupo de trabalho no âmbito da mais 
prestigiada associação internacional do gênero. 

Em maio, a SUSEP recepcionou a Reunião do Grupo de Trabalho Conjunto 
IAIS-CGAP sobre Microsseguros, formado pela Associação Internacional dos Supervisores 
de Seguros (IAIS) e pelo Consultative Group for Assisting the Poor (CGAP). Durante a 
reunião foi finalizado o documento intitulado “Questões de regulação e supervisão de 
microsseguros” que esboça as características da regulação e da supervisão de microsseguros e 
proporciona embasamento para discussões aprofundadas entre reguladores, supervisores e 
outras partes interessadas envolvidas no fornecimento de serviços de seguro para população 
de baixa renda. Em seguida à reunião, ocorreu o Workshop sobre Microsseguros do Banco 
Mundial que contou com a assessoria da SUSEP e, durante o qual, a SUSEP proferiu palestra 
sobre “Microsseguros no Brasil”. 

Já em 2007, a SUSEP deu início aos preparativos para sediar no Brasil, em 
2009, a Conferência Anual da IAIS, maior evento do mundo no gênero, reunindo mais de 600 
participantes. A SUSEP realizou, ainda, uma série de atividade no âmbito daquela 
Associação, dentre as quais destacamos: i) tradução do documento “Fundamentos para a 
Formulação de Requerimentos Regulatórios Financeiros”, adotado como versão para a língua 
portuguesa e publicado na página oficial da IAIS; ii) participação em inúmeras pesquisas e 
levantamentos realizados pela IAIS; e iii) atualização da Base de Dados da IAIS (Insurance 
Law Database) sobre o Mercado Segurador Brasileiro, motivo pelo qual se encontra no seleto 
grupo de membros classificados na categoria “Royal Blue”.  

 
 
4.2. Projetos Executados com Recursos Externos – Acordo de Empréstimo com o 
Banco Mundial - 7253 BR 

 
No âmbito do Projeto PACE – Programa de apoio à agenda do crescimento 

econômico eqüitativo e sustentável, a SUSEP, durante o ano de 2007, finalizou os serviços de 
levantamento dos perfis funcionais dos servidores e o estudo de concentração dos mercados 
supervisionados.  

No segundo semestre de 2007, foi realizado um treinamento em Finanças 
Avançadas para os servidores da Autarquia, e duas servidoras viajaram para a Espanha 
(Ministério de Economia y Hacienda) e para a Inglaterra (IASB) com o objetivo de discutir os 
padrões contábeis internacionais para aplicação no mercado brasileiro supervisionado pela 
SUSEP.  

Até novembro de 2007, o projeto PACE havia desembolsado aproximadamente 
16,36% do valor alocado pelo Banco Mundial (exceto contrapartida), enquanto a SUSEP, 
neste mesmo período, desembolsou aproximadamente 45% do valor inicialmente alocado pelo 
Banco.  

Foi autorizado um acréscimo de recursos para a SUSEP, alterando o seu valor 
total para USD 754,000, sendo 650,000 (BIRD) e 104,000 (GOV). 
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PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADO S COM RECURSOS EXTERNOS 

DEMONSTRATIVO DO FLUXO PREVISTO E DO FLUXO REALIZADO 
 
 

Discriminação 
(Código do 

projeto, 
descrição, 

finalidade e 
organismo 

financiador) 

 

Custo 
Total 

Empréstimo Contratado 
(Ingressos Externos) 

Contrapa
rtida 

Nacional 
 

Valor das Transferências de 
Recursos(**) 

 

Em caso de não se ter 
atingido a conclusão 

total ou de etapa (***) 
 

Previsto Realizado (*) 

Motivo Valor no 
ano 

Valor 
acumul

ado 
no 

projeto 

Motivos 
que 

inviabili-
zaram 

 

Providên- 
cias 

adotadas 
para 

correção 

7253 BR – PACE 
– Programa de 
Assistência 
Técnica para o 
Crescimento 
Eqüitativo e 
Sustentável – 
ENTIDADE 
BENEFICIÁRIA: 
SUSEP 

754,000 650,000 191,695 104,000 

     

 
 
OBSERVAÇÕES: 
(*) Foi considerado o dólar da data do pagamento constante no SAP/R3 
(**) Responsabilidade da UCP - Ministério da Fazenda 
(***) Não se aplica 
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5. DESEMPENHO OPERACIONAL 

 
  Ao longo do exercício de 2007, os departamentos operacionais da SUSEP 
empreenderam gestões par ao desenvolvimento de indicadores específicos de desempenho, os 
quais serão validados ou reformulados em um planejamento estratégico futuro.  
 

5.1. Indicadores de Gestão – DEFIS 
 

Indicador Descrição Fórmula Responsável 
Índice de 
Cumprimento da 
Meta de 
Fiscalização 

Mede a capacidade de 
cumprimento do Plano Anual de 
Fiscalização aprovado pelo 
Conselho Diretor 

Fiscalizações 
Realizadas/Meta Anual de 
Fiscalizações 

Coordenação do 
DEFIS 

Índice de 
Arbitragem 

Mede a capacidade de o 
Departamento julgar processos, 
comparado com o número de 
processos instaurados. 

Processos julgados 
Defis/processos 
instaurados denúncia 

Coordenação do 
DEFIS 

Índice de 
Satisfação 

Mede a capacidade de o 
Atendimento ao Público esclarecer 
o consumidor sem abertura de 
processo 

Quantidade de Processos 
Instaurados/Atendimentos 
Realizados 

Coordenação do 
DEFIS 

Índice de 
Monitoramento 
da Análise dos 
Controles 
Internos dos 
Mercados 
Fiscalizados 

Mede a capacidade de o 
Departamento analisar os 
Relatórios de Controles Internos 
das Empresas 

Quantidade de relatórios 
apresentados/Quantidade 
de relatórios analisados 

Coordenação do 
DEFIS 

 
5.1.1. Índice de Cumprimento da Meta de Fiscalização: 

 
5.1.1.1 . – Descrição e tipo de indicador: Mede o percentual de cumprimento da meta 

quantitativa estabelecida para a ação de fiscalização prevista no Plano Plurianual. 
Indicador de eficácia. Índice obtido em 2007: 1,275, indicando que a meta foi 
superada em 27,5%. 

 
5.1.1.2. Fórmula de Cálculo: N.º de fiscalizações realizadas/N.º de fiscalizações previstas – 
PPA. 
 
5.1.1.3. Responsável pelo cálculo: Coordenação do DEFIS 
 
5.1.1.4. Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso: A meta foi 

devidamente cumprida, o que foi possível em função da disponibilidade de recursos 
humanos e materiais necessários para que a escala anual de fiscalização pudesse ser 
executada integralmente e nos termos planejados. 

 
5.1.2. Índice de Arbitragem 
 
5.1.2.1. Descrição e tipo de indicador: Mede comparativamente o percentual de processos 

julgados e instaurados no exercício no âmbito do DEFIS. Indicador de eficácia. Índice 
obtido em 2007: 1,392, indicando que a quantidade de julgamentos superou em 40% o 
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número de processos instaurados, indicando uma tendência de redução do estoque de 
processos. 

 
5.1.2.2. Fórmula de Cálculo: N.º de processos julgados/N.º de processos instaurados. 
 
5.1.2.3. Responsável pelo cálculo: Coordenação do DEFIS. 
 
5.1.2.4. Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso: O 

Departamento tem conseguido manter uma média de julgamento de processos 
consideravelmente superior ao número de processos instaurados, resultado dos 
esforços empreendidos no sentido de alcançar maior celeridade e eficiência. 

 
 
5.1.3. Índice de Satisfação 
 
5.1.3.1. Descrição e tipo de indicador: Mede o percentual de processos instaurados e 

atendimentos realizados. Indicador de eficácia e eficiência. Índice obtido em 2007: 
0,016, indicando que apenas 1,6% dos atendimentos ao público são convertidos em 
Processos Administrativos. 

 
5.1.3.2. Fórmula de Cálculo: N.º de processos instaurados/N.º atendimentos realizados. 
 
5.1.3.3. Responsável pelo cálculo: Coordenação do DEFIS. 
 
5.1.3.4. Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso: O resultado 

atual mostra que em mais de 98% dos atendimentos prestados ao público, durante o 
exercício de 2007, o consumidor não precisou da instauração de processo 
administrativo para atendimento a sua demanda. Tal fato deve-se ao aperfeiçoamento 
dos profissionais da SUSEP que atuam orientando e esclarecendo as dúvidas dos 
consulentes e à atuação das ouvidorias das empresas, o que permite uma solução mais 
eficiente às demandas. 

 
 
5.1.4. Índice de Monitoramento da Análise dos Controles Internos dos Mercados 

Fiscalizados 
 
5.1.4.1. Descrição  e tipo de indicador: Mede o percentual de relatórios de controles internos 

encaminhados pelas empresas, com base na Circular SUSEP n.º 280/2004 e sua 
respectiva análise. Indicador de eficácia e eficiência. Índice obtido em 2007: 1, 
indicando que foram analisados a totalidade dos relatórios recebidos. 

 
5.1.4.2. Fórmula de Cálculo: N.º de relatórios recebidos/N.º de relatórios analisados. 
 
5.1.4.3. Responsável pelo cálculo: Coordenação do DEFIS. 
 
5.1.4.4. Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso: A 

qualificação dos servidores envolvidos nesse trabalho tem possibilitado a agilidade e 
eficiência nos trabalhos realizados. 
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5.2. Indicadores de Gestão – DECON 
 
 

Indicador Descrição Fórmula Responsável 

Índice de análise 
dos atos 
societários 
submetidos a  
SUSEP 

Mede a capacidade de analisar as 
solicitações de constituição de 
novas sociedades, os pedidos de 
ingresso no Convênio DPVAT, os 
processos de Assembléia Geral e 
de eleição e destituição dos 
membros das administrações e os 
processos de transferências de 
carteira das sociedades 
supervisionas. 

Atos Societários 
Submetidos/Atos 
Societários analisados. 

Coordenação do 
DECON 

Índice de 
conformidade da 
Cobertura das 
Provisões 
Técnicas. 

Mede a capacidade do 
Departamento verificar a 
adequação da cobertura das 
provisões técnicas das sociedades 
supervisionadas em observância às 
normas da SUSEP, do CNSP e do 
CMN. 

Número de sociedades 
supervisionadas com 
insuficiência de cobertura 
das provisões 
técnicas/Total de 
sociedades 
supervisionadas 
analisadas. 

Coordenação do 
DECON 

Índice de 
Monitoramento 
das sociedades 
supervisionadas. 

Mede a capacidade do 
Departamento elaborar relatórios 
com analise da situação 
econômico-financeira das 
sociedades supervisionadas. 

Quantidade de relatórios 
com análise da situação 
econômico-
financeira/Número de 
sociedades 
supervisionadas em 
operação. 

Coordenação do 
DECON 

 
 

5.2.1. Índice de Análise dos Atos Societários Submetidos a SUSEP: 
 

5.2.1.1. Descrição e tipo de indicador: Mede o percentual de análise dos atos societários 
submetidos a SUSEP. Indicador de eficácia. Índice obtido em 2007: 1,008, indicando 
que todos os atos societários submetidos no ano de 2007 foram analisados e que o 
estoque do ano anterior diminuiu. 

 
5.2.1.2. Fórmula de Cálculo: Atos Societários submetidos/Atos Societários analisados. 
 
5.2.1.3. Responsável pelo cálculo/medição: Coordenação do DECON 
 
5.2.1.4. Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso: O resultado 

satisfatório alcançado foi possível em função da disponibilidade de recursos humanos 
e materiais necessários para que os atos societários submetidos a SUSEP pudessem ser 
analisados integralmente. 

 
 
5.2.2. Índice de Conformidade da Cobertura das Provisões Técnicas: 
 
5.2.2.1. Descrição e tipo de indicador: Mede a capacidade do Departamento verificar a 

adequação da cobertura das provisões técnicas e fundos garantidores das sociedades 
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supervisionadas em observância às normas da SUSEP, do CNSP e do CMN. Indicador 
de eficácia e eficiência. Índice obtido em 2007: 0,058, indicando que menos de 6% das 
sociedades analisadas apresentaram problema de insuficiência de cobertura das 
provisões técnicas. 

 
5.2.2.2. Fórmula de Cálculo: Número de sociedades supervisionadas com insuficiência de 

cobertura das provisões técnicas/Total de sociedades supervisionadas analisadas. 
 
5.2.2.3. Responsável pelo cálculo: Coordenação do DECON. 
 
5.2.2.4. Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso: O 

Departamento tem conseguido manter um controle eficiente dos ativos garantidores  
das provisões técnicas, resultando em um reduzido número de sociedades 
supervisionadas com problemas de cobertura das provisões técnicas. 

 
 
5.2.3. Índice de Monitoramento das Sociedades Supervisionadas: 
 
5.2.3.1. Descrição e tipo de indicador: Mede a capacidade do Departamento elaborar 

relatórios com analise da situação econômico-financeira das sociedades 
supervisionadas. Indicador de eficácia e eficiência. Índice obtido em 2007: 1,31,  
indicando que foram elaborados relatórios para totalidade das sociedades 
supervisionadas em operação e que para as sociedades que apresentaram situação 
econômico-financeira mais crítica os relatórios tiveram periodicidade semestral. 

 
5.2.3.2. Fórmula de Cálculo: Quantidade de relatórios de análise da situação econômico-

financeira/Número de sociedades supervisionadas em operação. 
 
5.2.3.3. Responsável pelo cálculo: Coordenação do DECON. 
 
5.2.3.4. Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso: A 
qualificação dos servidores envolvidos nesse trabalho tem possibilitado a agilidade e 
eficiência nos trabalhos realizados. 
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5.3. Indicadores de Gestão – DETEC  
 

Indicador Descrição Fórmula Responsável 

Índice de 
adequação das  
provisões 
técnicas dos 
mercados 
supervisionados  

O indicador mede a proporção das 
empresas que tiverem suas 
provisões técnicas adequadamente 
constituídas, tendo como meta um 
valor próximo de 100%. 

Qtd empresas com 
provisões adequadamente 
constituídas / Total de 
empresas que devem 
constituir  provisões  
 
 

DISEC –  Divisão 
de Análise de 
Provisões de 
Seguros de Danos, 
Resseguros e 
Capitalização e  
DIVIP - Divisão 
de Análise de 
Provisões de 
Seguros de Vida e 
Previdência 

Índice de 
adequação das 
avaliações 
atuariais 

O indicador mede a proporção das 
empresas que atenderam aos 
requisitos mínimos da Circular de 
Avaliação Atuarial, tendo como 
meta um valor próximo de 100%.. 

Qtd empresas com 
avaliações atuariais 
adequadas / Total de 
empresas que devem 
apresentar avaliação 
atuarial 
 
 

DISEC –  Divisão 
de Análise de 
Provisões de 
Seguros de Danos, 
Resseguros e 
Capitalização e  
DIVIP - Divisão 
de Análise de 
Provisões de 
Seguros de Vida e 
Previdência 

 
 

5.3.1. Índice de Adequação das Provisões Técnicas dos Mercados Supervisionados: 
 
5.3.1.1. Descrição e tipo de indicador: O indicador mede a proporção das empresas que 

tiverem suas provisões técnicas adequadamente constituídas, tendo como meta um 
valor próximo de 100%. O indicador considera a proporção das empresas que não 
estão incluídas no sistema de pendências da SUSEP, por motivo de constituição 
inadequada das provisões técnicas. Indicador de eficácia. Índice obtido: 91,6%. 
O indicador demonstra também a capacidade do departamento em acompanhar e 
controlar a constituição das provisões técnicas pelas empresas. 

 
5.3.1.2. Fórmula de Cálculo: Quantidade de empresas com provisões adequadamente 

constituídas / Total de empresas que devem constituir  provisões. 
 
5.3.1.3. Responsáveis pelo cálculo: DISEC e DIVIP 
 
5.3.1.4. Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso: Ao longo do 

ano de 2007 o indicador apresentou um afastamento em relação à meta (de 95,0% 
para 91,6%), em função do aumento do número de empresas colocadas em 
pendência. 

 
5.3.1.4.1 Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o 

alcance dos objetivos e metas colimados: seguem as razões para o aumento 
do número de empresas colocadas em pendências: 
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- Não encaminhamento dos quadros estatísticos do FIP/SUSEP nas condições 
estabelecidas na Circular SUSEP n.º 319/2006; e  

- Crescimento do número de empresas com provisões técnicas constituídas 
inadequadamente, e, conseqüentemente, colocadas em pendência. 
Ressaltando que esse aumento se deveu a melhoria da qualidade das 
informações disponibilizadas pelos próprios quadros estatísticos, permitindo 
identificar de forma mais eficiente as empresas com provisionamento técnico 
inadequado. 

5.3.1.4.2. Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso:  

- Aperfeiçoamento dos sistemas de monitoramento das Provisões Técnicas, 
tomando como base de dados as informações dos quadros estatísticos do 
FIP/SUSEP;  

- Revisão da Resolução CNSP n.º 162/2006 (Provisões Técnicas); e 
- Aumento da capacidade de processamento dos microcomputadores das 
divisões de reservas , melhorando a eficiência das análises. 

 

5.3.1.4.3 Responsáveis pela implementação das medidas: DISEC e DIVIP. 
 
 
5.3.2. Índice de Adequação das Avaliações Atuariais: 
 
5.3.2.1 Descrição e tipo de indicador: O indicador considera a proporção das empresas que 

atenderam aos requisitos mínimos da Circular de Avaliação Atuarial, tendo como meta 
um valor próximo de 100%. Indicador de eficácia. Índice obtido: 80,1%. 

O indicador demonstra também a capacidade do departamento em analisar a 
adequação das avaliações atuariais. 

Obs: Através da Avaliação Atuarial, o atuário expõe  sua análise a respeito da 
adequação ou inadequação de cada provisão técnica e de outros parâmetros de 
solvência, fazendo as devidas considerações a respeito das particularidades dos 
produtos da empresa. 
 

5.3.2.2. Fórmula de Cálculo: Quantidade de empresas com avaliações atuariais adequadas / 
Total de empresas que devem apresentar avaliação atuarial 

 
5.3.2.3. Responsável pelo cálculo: DISEC e DIVIP 
 
5.3.2.4. Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso: Ocorreu 

uma queda do índice ao longo de 2007 (de 94,0% para 80,1%) 
 

5.3.2.4.1 Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o 
alcance dos objetivos e metas colimados: Já descrita no item 5.3.3.4: foi 
devida aos seguintes fatores:  
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- Muitas empresas não terem atendido aos elementos mínimos da Circular 
SUSEP n.º 272/2004, particularmente as empresas com operação de 
previdência e vida individual;  

- Identificação de inconsistências na Avaliação Atuarial, apuradas a partir 
das análises das informações contidas nos quadros estatísticos e;   

- Desatualização da Circular de Avaliação Atuarial, cujos elementos 
mínimos estão defasados do atual estágio de acompanhamento das 
provisões técnicas. 

5.3.2.4.2.  Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso: As ações para melhoria do índice ao longo de 2008 estão 
voltadas para a revisão da Circular SUSEP n.º 272/2004 (Avaliação 
Atuarial) e convocação de reunião com o diretor técnico e atuário 
responsável das empresas críticas. 

5.3.2.4.3. Responsáveis pela implementação das medidas: DISEC e DIVIP 
 
 
 
5.4. Indicadores de Gestão – DEAFI 

 
Indicador Descrição Fórmula Responsável 

Índice de 
desempenho das 
metas do 
programa de 
investimentos 

Mede a eficácia da execução das 
metas traçadas no Programa Anual 
de Investimentos 

n.º de metas alcançadas 
(empenhadas)/ n.º total de 
metas concluídas  

DEAFI 

Índice de 
execução 
orçamentária das 
Metas de 
Investimento 

Mede o resultado da execução 
orçamentária das metas do 
Programa Anual de Investimentos 

Recursos 
Empenhados/Recursos 
Liberados 

DEAFI 

Índice de 
Execução 
orçamentária do 
Plano de Custeio 
do grupo outras 
despesas 
correntes 

Mede o resultado da  execução 
orçamentária do Plano de Custeio 
da SUSEP. 

Recursos 
Empenhados/Recursos 
Liberados 

DEAFI 

Índice de 
abrangência do 
Programa Anual 
de Capacitação 

Mede a abrangência da execução 
do Programa Anual de 
Capacitação 

Servidores 
treinados/número total de 
servidores 

DEAFI 

 
 

5.4.1. Índice de Desempenho das Metas do Programa de Investimentos: 
 
5.4.1.1. Descrição e tipo de indicador: Mede o percentual de desempenho das metas a 

estabelecidas para o Programa Anual de Investimentos da SUSEP. O índice obtido em 
2007 é o seguinte: 0,923, indicando um percentual de 92% . Indicador de eficácia. 

 
5.4.1.2. Fórmula de Cálculo: n.º de metas alcançadas (empenhadas)/ n.º total de metas. 
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5.4.1.3. Responsável pelo cálculo: DEAFI. 
 
5.4.1.4. Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso: Graças à 

obtenção de crédito suplementar, no final do exercício, as metas traçadas foram 
cumpridas de forma bastante satisfatória, com índice 0,923, considerando que apenas 
duas delas não alcançaram, isoladamente, o índice 1 de desempenho. 

 
5.4.1.4.1. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o 

alcance dos objetivos e metas colimados: Dentre as 13 (treze) metas, duas 
não alcançaram isoladamente grau 1, quais sejam, a mudança do servidor de 
informática da atual sede para os novos escritórios no Rio de Janeiro e a 
instalação das estruturas  de rede nas unidades regionais abertas nos estados 
do Pará e de Minas Gerais, ambas obtendo grau 0,5. A mudança do servidor 
da sede atual para  a nova teve o seu projeto concluído e sua execução física 
ocorrerá em 2008. Já a instalação de rede no Escritório de Representação da 
SUSEP no Estado do Pará  foi  prejudicada pela  interdição do imóvel-sede, 
em razão de um incêndio ocorrido nas áreas comuns do edifício. No 
momento, aguarda-se a liberação do imóvel para conclusão dos 
procedimentos de instalação e atingimento da meta. 

 
5.4.1.4.2. Medidas a implementar para tratar das causas de sucesso/insucesso: 

Finalizar os projetos que não puderam ser realizados em 2007. No caso da 
abertura da Regional do Pará, otimizar o acompanhamento dos processos 
junto aos órgãos externos responsáveis pela liberação do imóvel. 

 
5.4.1.4.3. Responsável pela implementação das medidas – DEAFI. 

 
 
5.4.2. Índice de Execução Orçamentária das Metas de Investimentos: 
 
5.4.2.1.  Descrição e tipo de indicador: Mede a eficácia da execução orçamentária das metas 
do Programa Anual de Investimentos, com o objetivo de aperfeiçoar o processo orçamentário, 
desde o seu planejamento (com estimativas de custos) até a sua execução. O total de valores 
empenhados, incluindo aqueles inscritos em restos a pagar até 31 de dezembro é considerado 
na elaboração deste indicador. O índice obtido em 2007 é o seguinte: 0,99, indicando um 
percentual de 99% de execução. 
 
5.4.2.2. Fórmula de Cálculo: Recursos Empenhados/Recursos Liberados. 
 
5.4.2.3. Responsável pelo cálculo: DEAFI. 
 
5.4.2.4. Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso: Em razão de 
uma melhora substancial na execução dos processos administrativos internos, a execução do 
Programa Anual de Investimentos passou de 52, 65%, em 2006, para 99% em 2007, após a 
revisão do projeto de informática (realizada com o objetivo de atender melhor as deficiências 
existentes na SUSEP) e a liberação de crédito suplementar, com posterior 
descontingenciamento. Ressaltamos que, de acordo com as orientações recebidas da 
SPOA/MF, a programação foi criteriosamente respeitada, sendo as prioridades de execução 
definidas dentro do orçamento liberado. 



Relatório de Gestão da SUSEP - 2007 
 

71/107 

 
5.4.3. Índice de Execução Orçamentária das Metas de Custeio do Grupo Outras 
Despesas Correntes 
 
5.4.3.1. Descrição e tipo de indicador: Mede a eficácia da execução orçamentária das Metas 
de Custeio do grupo outras despesas correntes, com o objetivo de aperfeiçoar o processo 
orçamentário, desde o seu planejamento (com estimativas de custos) até a sua execução.  O 
índice obtido em 2007 é o seguinte: 0,809, indicando 81% de execução do Plano traçado com 
o orçamento disponível. 
 
5.4.3.2. Fórmula de Cálculo: Recursos Empenhados/Recursos Liberados. 
 
5.4.3.3. Responsável pelo cálculo: DEAFI. 
 
5.4.3.4. Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso: 
Consideramos que o motivo principal para o crescimento deste índice de 0,68, em 2006, para 
0,809, em 2007, foi o aperfeiçoamento da execução dos processos administrativos de 
licitação, que, por isto, foram mais céleres em 2007. 
 

5.4.3.4.1. Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o 
alcance dos objetivos e metas colimados: A falta de estrutura dos setores do 
Departamento, em razão da carência de pessoal e de cargos para adequar as áreas 
internas às necessidades do trabalho demandado.  Outros fatores prejudiciais ao 
alcance dos objetivos traçados: a carência de equipamentos de informática e de 
um sistema informatizado que integre as unidades do Departamento. 

 
5.4.3.4.2. Medidas a implementar para tratar das causas de sucesso/insucesso – 

Foram encaminhados projetos para a realização de concurso público, solicitação 
de cargos DAS e alteração da estrutura no Regimento Interno, com revisão das 
atribuições das unidades do DEAFI. Além disso, no final do exercício de 2007, 
foram adquiridos equipamentos de informática para suprir as deficiências 
existentes, que atrapalham a execução dos serviços e um sistema informatizado 
interno está sendo desenvolvido pela área de informática desta SUSEP. O 
sistema, que extrairá informações de vários módulos (planejamento, execução, 
processos, contratos, diárias e passagens (SCPD), cadastro de pessoal e 
capacitação), deverá ser concluído com a implantação de um Centro de Custos 
por Atividades na SUSEP. No final de 2007, o módulo de planejamento estava 
em fase de conclusão. Os módulos de Pessoal, Treinamento, e Contratos também 
estavam sendo trabalhados 

 
5.4.3.4.3. Responsável pela implementação das medidas – DEAFI, CEDEN, Conselho 

Diretor e Gestor da SUSEP. 
 
 
5.4.4. Índice de Abrangência do Programa Anual de Capacitação 
 
5.4.4.1. Descrição e tipo de indicador: Mede o percentual de servidores atingidos pelo 
Programa Anual de Capacitação em relação ao total de servidores da casa. O objetivo de criar 
esta meta foi aferir a eficácia da elaboração do Programa, no que se refere a sua abrangência, 
uma vez que a meta física da Ação correspondente no PPA (padronizada para todos os 
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órgãos) considera outro aspecto que é: o “servidor capacitado”, no sentido de vaga 
preenchida, em relação ao total de vagas planejadas no Programa, medindo, desta forma, o 
percentual de físico de execução do programa. Sentimos, assim, que faltava complementar a 
análise, identificando a abrangência da execução do Programa em relação às necessidades da 
SUSEP como um todo. O resultado obtido demonstrou que 76% do total de servidores da 
SUSEP foram capacitados em 2007. 
 
5.4.4.2. Fórmula de Cálculo: Servidores treinados/número total de servidores 
 
5.4.4.3. Responsável pelo cálculo: DEAFI. 
 
5.4.4.4. Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso: Como é um 
novo indicador, não há histórico para comparação. No entanto, consideramos o resultado 
satisfatório e temos como meta aumentar o alcance do Programa em 2008, sem perder de vista 
critérios qualitativos, como a criteriosa seleção de interesse desta Autarquia. 
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6. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA 
 

Este item não se aplica à SUSEP. 
 
 
 

 
 
7. INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS POR RENÚNCIA FISCAL 

 
Este item não se aplica à SUSEP. 

 
 
 

 
8. OPERAÇÕES DE FUNDOS 
 

Este item não se aplica à SUSEP. 
 
 
 

 
9.CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU UNIDADES AFINS 
 

 Este item não se aplica à SUSEP. 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 27 de março de 2008. 
 

 
 

 
 

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JÚNIOR 
Superintendente 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Superintendência de Seguros Privados 

 
 
 
 
 

 
RELATÓRIO DE GESTÃO 

 
 

2007 
 
 
 

ANEXO A 
 
 

DEMONSTRATIVO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS 
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ANEXO A 
 
 

DEMONSTRATIVO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS 
 

 

 

 

 

 Em atendimento ao item 12 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II 
da Decisão Normativa TCU n.º 85/2007, informamos que não foram instaurados processos de 
tomada de contas especiais no âmbito da SUSEP ao longo do exercício de 2007.  
 

 

 

 

 

 
 

Rio de Janeiro, 27 de março de 2008. 
 

 
 

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JÚNIOR 
Superintendente 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Superintendência de Seguros Privados 

 
 
 
 

 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 
 
 

2007 
 
 
 

ANEXO B 
 
 

DEMONSTRATIVO DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS 
IRREGULARIDADES 
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ANEXO B 

 
 

DEMONSTRATIVO DE PERDAS, EXTRAVIOS OU OUTRAS 
IRREGULARIDADES 

 
 
 
 

 Em atendimento ao item 13 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II 
da Decisão Normativa TCU n.º 85/2007, informamos a ocorrência no exercício de 2007 de 
uma situação de extravio por furto de bem da SUSEP, com posterior ressarcimento do dano e 
ausência de indício de má-fé do causador do dano. 
 Apresentamos, a seguir, as informações pertinentes, na forma determinada pelo Anexo 
V da Norma de Execução CGU n.º 05/2007, instituída pela Portaria CGU n.º 1.950, de 
28/12/2007. 
 
a ) Nome: Luiz Pedro da Silva , CPF: 499.134.097-72. 

b ) Cargo: Analista Técnico da SUSEP , Matrícula: 1091359, Função: Não se aplica. 
c ) Furto de notebook utilizado pelo servidor no curso de viagem em serviço. O evento 
ocorreu em 25/05/2007, nas dependências do Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães (Salvador – 
BA), tendo sido registrado como furto qualificado (RO n.º 1122007001642). 

d ) Notebook, sem marca, com processador 2.400 MHZ, disco rígido 40 GB, barramento 
FCMCIA, adaptador rede 10/100MBPS, adaptador fax 56 KBPS, série 06577. Tombo n.º 
1528. Valor contábil de R$ 6.093,75. 
 e ) O equipamento estava  sob contrato de seguro (Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais, 
Apólice 171117473, Contrato SUSEP n.º 37/2006), tendo o dano sendo quantificado de 
acordo com o valor segurado, ou seja, R$ 2.399,00 (dois mil e trezentos e noventa e nove 
reais). 
f ) A Porto Seguro Cia. de seguros Gerais indenizou a SUSEP no valor segurado, ou seja, R$ 
2.399,00 (dois mil e trezentos e noventa e nove reais).  
g ) Data do pagamento da indenização: 17/07/2007. Não houve pagamento da franquia ou 
perda de desconto na apólice. 
 
 
 

Rio de Janeiro, 27 de março de 2008. 

 
 

 

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JÚNIOR 
Superintendente 
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ANEXO C 

 
 

DESPESAS COM CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL 
 
 
 

 Em atendimento ao item 08 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo 
II da Decisão Normativa TCU n.º 85/2007,  detalhado pelo item 8 do Anexo X do mesmo 
normativo, apresentamos todas as informações e demonstrativos relacionados com a 
utilização no âmbito da SUSEP do Cartão de Pagamentos do Governo Federal – CPGF.  

A SUSEP operou apenas um CPGF (n.º 4984 0999 0009 6235) no exercício de 
2007, utilizado no âmbito da Gerência Regional de Fiscalização no Estado do Rio Grande do 
Sul – GRFRS de seu Departamento de Fiscalização e em eventos típicos de suprimento de 
fundos, ou seja, despesas eventuais e de pequeno vulto que não podem se submeter ao 
processo normal de aplicação. A servidora Maristela Iparraguirre de Oliveira Bravo 
(Matrícula SIAPE n.º 1091787), portadora credenciada para utilização deste CPGF, foi 
admitida por concurso público e pertence ao quadro permanente da SUSEP (cargo efetivo de 
Agente Executivo) desde 09 de novembro de 1994, atuando na área administrativa daquela 
regional e sem exercício de cargo comissionado, mantendo-se, portanto, o princípio da 
segregação de funções.  

 O limite total de utilização do cartão é de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo o 
valor máximo por transação permitida de R$ 800,00 (oitocentos reais). O perfil de usuário 
definido pelo ordenador de despesa da GRFRS não permite operações com estabelecimentos 
dos ramos de turismo, presentes, transporte aéreo, entretenimento, hotelaria, restaurantes, 
vestuário, combustíveis, joalheria e aluguel de veículos. Desde a data de adesão ao CPGF, em 
20 de janeiro de 2006, foram utilizados R$ 1.562,00 (mil e quinhentos e sessenta e dois reais), 
assim distribuídos:  

Tabela 1 – CPGF: série histórica das despesas efetuadas mediante fatura e saques realizados 
2005 2006 2007 Total 

Não Aplicável R$ 750,00 R$ 812,00 R$ 1.562,00 

 

A aplicação destes recursos no biênio 2006/2007 (R$ 1.562,00) foi 
integralmente na modalidade saque, conforme demonstrado nas seguintes tabelas: 

 
Tabela 2 – CPGF: série histórica das despesas pagas mediante fatura 

2005 2006 2007 
Não Aplicável R$ 0,00 R$ 0,00 
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Tabela 3 – CPGF: detalhamento das despesas pagas mediante fatura no exercício de 2007 
Descrição da 
ocorrência 

Justificativa 
(finalidade) Responsável Valor (R$) 

- - - 0,00 
Totais (R$) 0,00 

 

Tabela 4 – CPGF: série histórica dos saques efetuados 
2005 2006 2007 

Não Aplicável R$ 750,00 R$ 812,00 
 

Tabela 5 – CPGF: detalhamento dos saques efetuados no exercício de 2007 
Descrição da 
ocorrência Justificativa (finalidade) Responsável Valor (R$) 

- Aquisição de Gás 
Liquefeito de Petróleo 
(GLP). 
- Data: 11/04/2007. 

- Abastecimento da GRFRS. 
Maristela 

Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

37,90 

- Aquisição de 
inseticida. 

- Data: 12/04/2007. 
- Abastecimento da GRFRS. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

6,48 

- Aquisição de 1l de 
óleo lubrificante. 

- Data: 12/04/2007. 
- Abastecimento da GRFRS. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

6,37 

- Serviço de chaveiro 
(uma cópia de chave). 

- Data: 12/04/2007. 

- Necessidade de reposição 
de chaves. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

4,00 

- Aquisição de Material 
de Expediente 
(carimbos, pastas e 
lápis). 

- Datas: 12/04/2007, 
16/04/2007 e 
27/04/2007. 

- Necessidade não 
programada da GRFRS. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

49,25 

- Reparo hidráulico 
(válvula de descarga). 

- Data: 30/04/2007. 

- Necessidade não 
programada de reparo. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

136,00 
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- Conserto de 
luminárias. 

- Data: 26/06/2007. 
- Necessidade de reparos. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

82,00 

- Aquisição de Gás 
Liquefeito de Petróleo 
(GLP). 

- Data: 26/07/2007. 
 

- Abastecimento da GRFRS. 
Maristela 

Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

37,90 

- Serviços de transporte 
motorizado (motoboy). 

- Data: 27/07/2007. 

- Necessidade de entrega 
urgente de documentos. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

8,00 

- Aquisição de material 
de expediente (cola 
plástica). 

- Data: 05/08/2007. 

- Necessidade eventual da 
GRFRS. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

3,25 

- Aquisição de 2 (dois) 
discos de DVD –R. 

- Data: 05/08/2007. 

- Necessidade eventual da 
GRFRS. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

4,80 

- Aquisição de pilhas. 

- Data: 05/08/2007. 
- Necessidade eventual da 
GRFRS. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

13,90 

- Aquisição de um 
interruptor. 

- Data: 10/08/2007. 

- Necessidade de substituição 
de um interruptor queimado. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

4,65 

- Reparo de 
disjuntores. 

- Data: 10/08/2007. 
- Necessidade de reparos. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

60,00 

- Aquisição de 
lâmpadas elétricas. 

- Data: 14/08/2007. 
- Necessidade de reposição. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

14,50 

- Aquisição de copos 
plásticos. 

- Data: 14/08/2007. 

- Necessidade não 
programada da GRFRS. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

21,00 
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- Reparo hidráulico 
com substituição de 
peças. 

- Data: 19/10/2007. 

- Necessidade de reparos no 
sanitário masculino da 
GRFRS. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

33,00 

- Aquisição de Gás 
Liquefeito de Petróleo 
(GLP). 

- Data: 22/10/2007. 

- Abastecimento da GRFRS. 
Maristela 

Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

37,90 

- Aquisição de uma 
válvula de botijão de 
gás. 

- Data: 22/10/2007. 

- Necessidade de 
substituição, por vencimento 
da validade da peça. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

29,10 

- Despesas judiciárias 
com condução de 
precatórias. 

- Data: 10/10/2007. 

- Recolhimento de custas 
judiciais relacionado com o 
processo n.º 
15414.200442/2007-44. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

53,00 

- Reparo hidráulico. 

- Data: 09/11/2007. 

- Necessidade de reparos no 
sanitário masculino da 
GRFRS. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

40,00 

- Confecção de 
carimbos. 

- Data: 21/11/2007. 

- Necessidades eventuais da 
GRFRS. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

9,00 

- Serviços de transporte 
motorizado (motoboy). 

- Data: 21/11/2007. 

- Utilizado para recolhimento 
de equipamento de 
informática (no-breaks) em 
reparo. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

6,00 

- Serviços de chaveiro. 

- Data: 11/12/2007. 

- Necessidade de substituição 
da fechadura da porta 
principal da GRFRS. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

42,00 

- Serviços de chaveiro. 

Data: 21/12/2007. - Necessidade de cópia-extra 
de chave. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

12,00 
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- Serviços de 
Encomenda Expressa 
(Sedex). 

- 21/12/2007. 

- Remessa emergencial de 
plaquetas de identificação 
patrimonial e coletor de 
dados. 

Maristela 
Iparraguirre de 
Oliveira Bravo 

60,00 

Totais (R$) 812,00 
 

 
 

 
 

Rio de Janeiro, 27 de março de 2008. 

 
 
 

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JÚNIOR 
Superintendente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Gestão da SUSEP - 2007 
 

84/107 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Superintendência de Seguros Privados 

 
 
 
 

 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 
 
 

2007 
 
 
 

ANEXO D 
 
 

RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Relatório de Gestão da SUSEP - 2007 
 

85/107 

 
ANEXO D 

 
 

RECOMENDAÇÕES DE ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 
 
 

A SUSEP, ao longo do exercício de 2007, foi objeto de ações de controle por 
parte do Tribunal de Contas da União – TCU e da Controladoria-Geral da União – CGU . 

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

 

1. ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU 
 
A )  Ofício n.º 396/2005 – TCU/SEMAG/2-DT, de 19/12/2005 

 Trata-se de diligência decorrente do Acórdão TCU n.º 1.861/2005 – Plenário, 
solicitando informações sobre a arrecadação do Seguro DPVAT no período compreendido 
entre os exercícios de 2000 e 2005. Os dados requeridos foram encaminhados por meio do 
Ofício SUSEP/GABIN n.º 11/2006 (Parecer SUSEP/DECON/GEEST n.º 934/2006). 
Adicionalmente, a Secretaria de Macroavaliação Governamental – SEMAG solicitou que os 
referidos dados de arrecadação fossem encaminhados mensalmente em base contínua e por 
meio eletrônico. Trata-se, portanto, de uma diligência de caráter permanente. 
 Atendido. 

 A Gerência de Estatísticas – GEEST, setor do Departamento de Controle 
Econômico – DECON da SUSEP, elaborou tabulação mensal dos dados solicitados e 
encaminhou-os  ao TCU por meio eletrônico. No encerramento do exercício de 2007, a 
Unidade de Auditoria Interna – AUDIT da SUSEP disponibilizou a base anual à 
Controladoria-Geral da União – CGU, além de efetuar uma remessa formal ao TCU. 
 

B ) Ofício n.º 15-61-2006/2007, emitido pela 2ª Secretaria de Controle Externo, de 
05/03/2007 

 Trata-se de questionário para subsídio de auditoria operacional na estrutura e 
ações da União voltadas à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro (TC 012.129/2006-
6). Esta ação de controle foi determinada pelo Acórdão TCU n.º 1.213/2005 - Plenário. 
 Atendido. 

 As informações requeridas foram coletadas junto aos setores pertinentes da 
SUSEP (Departamento de Controle Econômico, Departamento de Fiscalização, Departamento 
de Administração e Finanças e Gerência de Treinamento) e consolidadas na Nota Técnica 
SUSEP/AUDIT n.º 03/2007, documento encaminhado à 2ª Secretaria de Controle Externo do 
TCU. 
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C ) Ofícios n.º 21-61-2006/2007 (de 06/03/2007) e 041/2007 (de 26/03/2007), emitidos pela 
2ª Secretaria de Controle Externo  
 Informam a realização de auditoria operacional nas ações referentes à prevenção e 
ao combate à lavagem de dinheiro.  
 Os trabalhos de campo do TCU foram realizados no período compreendido entre 
26 e 30/03/2007, tendo como produto a confecção de diagnóstico e mapa de processos 
operacionais relacionados com o tema-objeto. 

 Esta auditoria operacional não se restringiu ao âmbito da SUSEP, tendo o TCU 
realizado exames em diversos outros órgãos e entidades (CGU, COAF, MPU, BACEN, 
CVM, SRF, DPF, MRE, ABIN, SPC, etc) que integram o Sistema de Prevenção e Combate à 
Lavagem de Dinheiro. O relatório final dos trabalhos foi encaminhado pelo TCU em 
dezembro de 2007, conforme será relatado no subitem  “I” deste item I. 
 

D ) Ofício n.º 121/2007-TCU/SECEX-2, de 26/06/2007  
 Trata-se de diligência, decorrente do Acórdão n.º 435/2007 – Plenário, solicitando 
dados e informações acerca dos serviços de limpeza, conservação e vigilância contratados no 
âmbito da SUSEP e outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal.  

 Atendido. 
 As informações foram encaminhadas em mídia eletrônica e também por meio do 
Ofício SUSEP/GABIN n.º 678/2007, de 17/07/2007.  
 

E ) Ofício-Circular n.º 03/2007-Sefti, de 25/07/2007  
 Trata-se de outra diligência decorrente do Acórdão n.º 435/2007 – Plenário, 
submetendo um questionário eletrônico sobre governança em tecnologia da informação. 
 Atendido. 

 O questionário foi preenchido eletronicamente na página do TCU na internet. 
Cópias dos documentos (impressos e eletrônicos) produzidos  foram também encaminhadas à 
CGU, por meio da Nota Técnica SUSEP/AUDIT n.º 09/2007.  
 

F ) Acórdão TCU n.º 2.384/2007 – Primeira Câmara, de 21/08/2007 (D.O.U. de 23/08/2007) 
 Julga como regulares as contas referentes ao exercício de 2005 do Seguro 
Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação, sem emissão de recomendações ou 
determinações. 

 
G ) Ofício-Circular n.º 05/2007–SEFTI, de 09/11/2007, emitido pela Secretaria de 
Fiscalização de Tecnologia da Informação - SEFTI da Secretaria-Geral de Controle Externo 
do TCU    

 Comunica a disponibilização de página da SEFTI no portal do TCU, com 
conteúdo informativo (doutrinas, jurisprudência, etc) sobre segurança da informação e 
contratação de serviços de TI. Sem emissão de recomendações ou determinações. 
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H ) Acórdão TCU n.º 3.660/2007 – Primeira Câmara, de 28/11/2007 (D.O.U. de 05/12/2007) 

 Trata-se de julgamento, como regulares com ressalva (com quitação), das contas 
da SUSEP referentes ao exercício de 2003 (Processo de Prestação de Contas n.º 
009.234/2004-3)  dos gestores Renê de Oliveira Garcia Junior, Ricardo Pires de Mello, Neival 
Rodrigues Freitas e Paulo Roberto de Barros Monteiro. Os demais responsáveis, relacionados 
no rol disposto no acórdão, tiveram suas contas julgadas como regulares e quitação plena.  

Este é o primeiro julgamento de contas da SUSEP realizado de acordo com a 
metodologia de responsabilização individual dos dirigentes, instituída pela Instrução 
Normativa TCU n.º 47/2004. As recomendações e determinações, contudo, continuam sendo 
dirigidas à Administração do órgão ou entidade, como um todo. 

 Apresentamos, a seguir, observações sobre as três determinações emitidas para 
SUSEP no Acórdão n.º 3.660/2007 – Plenário:  

“1.1 Determinar à Superintendência de Seguros Privados que:  
a) observe o disposto no Decreto n.º 5.992, de 19/12/2006, que trata da 
concessão de diárias no âmbito da Administração Federal direta, 
autárquica e fundacional, especialmente o art.5º, §2º; 
b) observe as orientações constantes dos pareceres PRGER n.º 6.842/2000 
e PGFN/CGU n.º 1.003/2003, bem como dos comunicados de auditoria 
n.º´s 11, 12 e 20/1999 da Auditoria Interna; 
c) inclua, no Relatório de Gestão respectivo, quadro demonstrativo dos 
processos que deram origem a sanções a entidades sob sua fiscalização 
prescritos no exercício e a prescrever no exercício seguinte, evidenciando 
quantidades e valores envolvidos, acompanhado das informações sobre as 
providências adotadas a respeito dos resultados apresentados.” 

 
H.1 ) Item 1.1, Alínea “a”, Acórdão TCU n.º 3.660/2007 – Primeira Câmara  

 Trata-se de uma determinação programática, de observação contínua nos 
procedimentos futuros. O artigo 5º, §2º, do Decreto n.º 5.992/2006, estabelece que as 
concessões de diárias envolvendo partidas nas sextas-feiras e/ou incluindo sábados, domingos 
e feriados devem ser justificadas pelo ordenador de despesas. Esta obrigatoriedade já era 
prevista na legislação antecedente (Decreto n.º 343/91) e a determinação do TCU decorre de 
um elevado quantitativo de ocorrências injustificadas registradas no âmbito da SUSEP ao 
longo dos exercícios de 2002 e 2003. A impropriedade foi regularizada nos exercícios 
seguintes e os órgãos de controle não têm apontado concessões injustificadas. A relação dos 
deslocamentos e concessões iniciando em finais de semana e feriados, inclusive, foi divulgada 
no Relatório de Gestão 2006 da SUSEP, em atendimento ao item 3.3.3.4 (alínea “d”) da 
Norma de Execução CGU n.º 03/2006. A Norma de Execução CGU n.º 05/2007 não previu 
essa informação no conteúdo do Relatório de Gestão 2007, tendo os dados sido 
disponibilizados à Controladoria-Geral da União – CGU.  

  
H.2 ) Item 1.1, Alíneas “b” e “c”, Acórdão n.º 3.660/2007 – Primeira Câmara  
 A documentação citada na alínea “b” relaciona-se com a questão da prescrição 
(nos termos da Lei n.º 9.783/99) de processos administrativos sancionadores no âmbito da 
SUSEP ao longo do período compreendido entre 1999 e 2003. Os fatos foram objeto de uma 
Comissão Correicional, instituída pela Portaria SUSEP n.º 1.806, de 23 de outubro de 2003, 
cujo relatório final indicou um total de 308 (trezentos e oito) processos prescritos.  
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 Na seqüência, foi instaurado, por meio da Portaria SUSEP n.º 2.063, de 
02/12/2004, Processo Administrativo Disciplinar em face dos então servidores Neival 
Rodrigues Freitas, Luiz Peregrino Fernandes Vieira da Cunha e Ricardo Pires e Mello. O 
relatório conclusivo deste procedimento de correição foi concluído em 07/04/2005, sendo 
julgado procedente pelo Superintendente da SUSEP em 27/07/2005. A penalidade proposta de 
advertência não foi aplicada em decorrência da incidência da prescrição administrativa de 180 
(cento e oitenta) dias prevista no Art. 142, III, da Lei n.º 8.112/90. Essa prescrição, contudo, 
não afastou a atuação do TCU nem a possibilidade de apuração de eventual responsabilidade 
civil ou penal. Nesse  sentido, a Auditoria Interna da SUSEP, demandada pelo TCU (TC n.º 
009.234/2004-3), efetuou trabalho especial de auditoria na integralidade do lote de processos 
prescritos, tendo os resultados sido encaminhados também à Corregedoria-Geral da União, 
órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal. 
 O TCU, conforme depreende-se do relatório de instrução da TC n.º 009.234/2004-
3, elaborado pela 1ª Diretoria Técnica da 2ª Secretaria de Controle Externo, considerou como 
adequadas as medidas corretivas aplicadas pela SUSEP, tendo o Acórdão n.º 3.660/2007 – 
Primeira Câmara determinado monitoramento e encaminhamento constante de informações.  
 Assim, em atendimento ao item 1.1, alínea “c”, do Acórdão TCU n.º 3.660/2007 – 
Plenário, informamos que as instâncias julgadoras (DETEC, DEFIS, DECON e Conselho 
Diretor) de processos administrativos sancionadores (PAS) no âmbito interno da SUSEP não 
registraram a ocorrência de casos de prescrição destes feitos no exercício de 2007 nem 
identificam situações de risco para o exercício de 2008. A Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, contudo, reconheceu a prescrição de mais 44 (quarenta e quatro) PAS no Conselho 
de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, uma instância externa de julgamento, 
conforme listagem indicada a seguir: 

PROCESSO 
001.1580/96 001.0687/96 15414.004234/97-74 001.006453/96 
15414.001994/97-10 15414.005611/97-92 005.0496/96 15414.000079/97-71 
15414.003437/98-05 15414.000462/98-38 001.07203/96 003.00226/96 
15414.004535/98-51 15414.001735/98-34 15414.002092/98-91 15414.000409/98-55 
15414.006016/98-55 005.00509/98 15414.002631/97-93 15414.003199/98-11 
15414.003746/97-41 15414.004351/97-38 003.0032/96 009.121/95 
15414.006249/98-01 15414.001482/97-08 15414.004663/97-51 15414.001736/97-16 
15414.004810/98-64 005.00871/98 15414.002162/97-94 001.006317/96 
10.00453/99-49 15414.002397/98-49 15414.003816/97-24 15414.004540/98-91 
005.813/91 001.05827/96 15414.006527/98-02 15414.000259/97-53 
005.421/99 15414.001820/98-10 005.00704/99 15414.002856/98-94 

   

 Após o ato declaratório da prescrição, os processos foram devolvidos à SUSEP 
para análise e apuração de responsabilidades, tendo sido instaurada uma nova Comissão 
Correicional (Portaria SUSEP n.º 2.840, de 21/02/2008). Visando uma economia de esforços, 
no entanto, a Administração da SUSEP decidiu desconstituir a comissão (Portaria SUSEP n.º 
2.882, de 20/03/2008) e submeter os processos a uma análise preliminar de sua Unidade de 
Auditoria Interna, cujo relatório subsidiará tanto os órgãos de controle (CGU e TCU) e 
correição externa (Corregedoria Setorial do Ministério da Fazenda) quanto um possível 
procedimento administrativo disciplinar interno. 
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I ) Ofício TCU n.º 328/2007-TCU/SECEX-2, de 05/12/2007  

Trata-se de comunicação e encaminhamento do relatório da auditoria operacional 
(cópia no Anexo II) realizada pelo TCU no escopo da  TC n.º 012.129/2006-6 (vide subitens 
“B” e “C” do item I deste anexo), cujo objeto foi uma análise das estruturas e ações da União 
na prevenção e combate à lavagem de dinheiro.  

 Atendido. 
 A SUSEP, por meio do Ofício GABIN n.º 79/2008, de 14/02/2008, apresentou sua 

manifestação e posicionamento sobre as observações e recomendações elencadas no referido 
relatório. 

 

 

2. ATUAÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU  
 

A)Ofício-Circular SPOA/SE/MF n.º 21, de 29/12/2006 e Ofício n.º 39.761/2006/SE/CGU/PR, 
de 11/12/2006 

Trata-se de solicitação de informações realizada pela Subsecretaria de 
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda, visando subsidiar a 
Controladoria-Geral da União na elaboração do Balanço Geral da União (BGU) referente ao 
exercício de 2006. 

Atendido. 
A demanda foi respondida por meio do Ofício SUSEP/GABIN n.º 071/2007, de 

24/01/2007. 
 

B ) Ofício-Circular n.º 21/2007/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 19/01/2007 
Trata-se de informe sobre a publicação da Norma de Execução CGU-PR n.º 

03/2006, que disciplinou procedimentos para a  formalização do processo de prestação de 
contas referente ao exercício de 2006. Sem emissão de recomendações ou determinações.  

 
C ) Ofício n.º 3.514/2007/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 05/02/2007 

Trata-se de apresentação da equipe designada para realização da Auditoria de 
Avaliação de Gestão referente ao exercício de 2006, solicitando também disponibilização de 
estrutura logística para os trabalhos. 

Atendido. 

Os exames da CGURJ foram realizados entre 06/02/2007 e 23/02/2007. 
 

D ) Ofício n.º 6.318/2007/GAB/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 05/03/2007 
Trata-se de apresentação da equipe designada para realização de auditoria contábil 

nas contas referentes aos exercícios de 2005 e 2006 do Projeto de Cooperação Técnica 
PNUD/BRA/04/016 (Contrato de Empréstimo BIRD/7253-BR), solicitando também estrutura 
logística para os trabalhos. 
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Atendido. 

Os exames da CGURJ foram realizados entre 05/03/2007 e 19/03/2007. 
 

E ) Ofício n.º 8.904/2007/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 26/03/2007 
Trata-se de encaminhamento de Solicitação Final de Auditoria, dentro do escopo 

da avaliação de gestão referente ao exercício de 2006.  
Atendido. 

As justificativas e esclarecimentos adicionais foram coletados junto aos setores 
envolvidos (DEAFI, SEGER, CEINF, DEFIS, PRGER e Conselho Diretor) e consolidados na 
Nota Técnica SUSEP/AUDIT n.º 05/2007.  

 

F ) Ofício n.º 9.248/2007/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 29/03/2007 
Trata-se de encaminhamento de Solicitação Final de Auditoria, referente ao 

trabalho realizado no âmbito do  Projeto de Cooperação Técnica PNUD/BRA/04/016 
(Contrato de Empréstimo BIRD/7253-BR). 

Atendido. 
As justificativas e esclarecimentos adicionais foram coletados junto à Divisão de 

Projetos Especiais – DIPRE, vinculada à Secretaria-Geral – SEGER da SUSEP e 
consolidados na Nota Técnica SUSEP/AUDIT n.º 04/2007.    

 
G ) Ofício n.º 10.040/2007-CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 05/04/2007 

Trata-se de encaminhamento do Relatório de Auditoria n.º 190476, de 
04/04/2007, referente à avaliação realizada nas contas do Projeto de Cooperação Técnica 
PNUD/BRA/04/016 (Contrato de Empréstimo BIRD/7253-BR), com as seguintes conclusões 
e recomendações: 

 
G.1 ) Item III do Relatório CGURJ n.º 190476 

“III – CONCLUSÃO 
Com base nos trabalhos de auditoria realizados, somos de opinião que, de 
maneira geral, os controles internos da Unidade Executora do Projeto, 
conforme demonstrado nos itens próprios deste relatório, apresentam-se: 
a) Gestão Operacional: os controles internos para a supervisão e avaliação 
são adequados às ações de monitoramento do Projeto, e as ações do Projeto 
implementadas ocorreram conforme previsão constante do PRODOC.  
b)Controles da Gestão: a SUSEP mantém uma estrutura de 
gerenciamento/execução financeira adequada para a implementação das 
atividades do Projeto, em seus aspectos substanciais, e os controles internos 
são adequados. 
c) Gestão Orçamentária: em que pesem os apontamentos referentes à 
classificação dos gastos com Ações de Capacitação, não ressalvados pela 
Equipe, e orçamentos inadequadamente elaborados na Revisão Orçamentária 
“F”, descritos no item 3.2.7.1, o Projeto na SUSEP conta com um razoável 
controle orçamentário, tendo sido verificada a adequada observância aos 
limites e saldos orçamentários. 
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d) Gestão Financeira: (i) as operações financeiras realizadas no âmbito do 
Projeto estão sustentadas por documentação de apoio e os controles 
utilizados são adequados ; (ii) os desembolsos foram efetuados de 
conformidade com as normas e regulamentos financeiros do PBUD, as 
normas e regulamentos do Organismo co-financiador e com a Legislação 
Nacional ; (iii) o relatório financeiro Combined Delivery Report do Projeto 
BRA/04/016, elaborado pelo escritório local do PNUD, reflete, em seus 
aspectos mais importantes, os dispêndios incorridos no período relativo aos 
exercícios de 2005 e 2006. 
e) Gestão Patrimonial: a Unidade Executora do Projeto mantém um razoável 
controle dos equipamentos, os quais estão sendo utilizados exclusivamente 
em benefício do Projeto. 
f) Gestão de Recursos Humanos: A Unidade Executora mantém um razoável 
controle sobre a contratação e execução dos trabalhos de consultoria, e 
demais atividades relacionadas à administração do pessoal alocado ao 
Projeto, em observância ao Manual de Execução Nacional e à Legislação 
Nacional pertinente. 
g) Gestão do Suprimento de Bens e Serviços: a seleção e a contratação de 
fornecedores de bens e serviços no âmbito do Projeto vem demonstrando 
conformidade com os procedimentos do Organismo Financeiro, do 
Organismo de Cooperação Técnica e da Legislação Nacional.” 

  
G.2 ) Item 3.1.5.1 do Relatório CGURJ n.º 190476 

A GGURJ emitiu a seguinte recomendação: 
“RECOMENDAÇÃO:   
Considerando a necessidade de elaboração de Demonstrações Financeiras do 
Projeto cujo padrão contábil seja aceito pelo BIRD, a SUSEP deve realizar 
gestões junto à Unidade Coordenadora do Projeto – UCP/SPE, para que 
aquela Entidade estabeleça, o quanto antes, os modelos e parâmetros para 
elaboração de Demonstrações Financeiras do Projeto, utilizando o sistema de 
gerenciamento financeiro SISPACE, que está em fase final de 
implementação.”  

        Em andamento. 

A SUSEP elaborou os relatórios e demonstrativos financeiros referentes aos quatro 
trimestres de 2007. O SISPACE, porém, ainda não foi implementado pela UCP. 

 
H ) Ofício n.º 15.532/2007/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 21/05/2007 

Informa o endereço eletrônico dos arquivos que contém o Relatório de Auditoria, 
Certificado e Parecer do Dirigente de Controle Interno, referentes ao processo de prestação de 
contas do exercício de 2005. A CGURJ solicita que os arquivos sejam disponibilizados no 
sítio eletrônico da SUSEP. 

Sem efeito. 

A solicitação foi tornada sem efeito, em face de equívoco (arquivos de outra 
entidade) na disponibilização dos arquivos no sítio eletrônico da CGU. 
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I ) Ofício n.º 21.304/2007/CGU - Rio de Janeiro/CGU-PR, de 04/07/2007 

 Trata-se de encaminhamento da Nota Técnica n.º 1.229/2007/GAB/CGU-RJ, 
contendo avaliação do Plano Anual (2007) de Atividades da Auditoria Interna - PAINT da 
SUSEP. 

Atendido. 

As orientações e observações contidas no referido documento foram incorporadas 
na elaboração do PAINT 2008.    

 
J ) Ofício n.º 23.973/2007/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 26/07/2007 

Trata-se de encaminhamento do Relatório de Auditoria n.º 190143 (vide subitem 
“C” deste item), de 30/03/2007, e respectiva documentação complementar (Certificado de 
Auditoria e Parecer do Dirigente de Controle Interno), referente ao processo de prestação de 
contas do exercício de 2006. O referido ofício também solicitou manifestação da SUSEP 
acerca de dados e informações que devessem ser resguardados por sigilo, na forma do artigo 
2º, parágrafo 3º, da Portaria CGU n.º 262/2005.  

Atendido. 
O posicionamento da SUSEP foi consolidado na Nota Técnica SUSEP/AUDIT n.º 

06/2007, de 07/08/2007, encaminhada por meio do Ofício SUSEP/GABIN n.º 799/2007, de 
09/08/2007. 

 

K ) Relatório CGURJ n.º 190143, de 30/03/2007 (Avaliação de Gestão 2006) 

O relatório informou as seguintes conclusões e recomendações: 
 

K.1 ) Item III do Relatório CGURJ n.º 190143 
“III - CONCLUSÃO 
Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, 
submetemos o presente relatório à consideração superior, de modo a 
possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria, a partir das 
constatações levantadas pela equipe, que estão detalhadamente consignadas 
no Anexo - “Demonstrativo das Constatações” deste relatório.” 

 
K.2 ) Anexo I do Relatório CGURJ n.º 190143 

O referido anexo consolida as constatações e recomendações emitidas pela 
CGURJ. Em decorrência, foi elaborado o Plano de Providências (PP) n.º 190143, informando 
o posicionamento e providências adotadas pela SUSEP. 

Em andamento. 
Transcrevemos, a seguir, o PP 190143: 

“[...] 
1     Item do Relatório de Auditoria: 1.1.1.1 do Anexo I. 
1.1 Recomendação: Recomendamos que a SUSEP estabeleça indicadores de 
desempenho, capazes de aferir a eficiência, efetividade e eficácia de sua 
gestão, passando os resultados dos mesmos a integrar o Relatório de Gestão 
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da Entidade, visando a aderência ao anexo II e inciso I do art. 5º da DN/TCU 
n.º 81/2006, observadas as reedições para os exercícios seguintes. 
1.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação  

    ( 1 )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
1.3 Providências a serem Implementadas: Estudo e desenvolvimento de 
indicadores de desempenho, ainda que de caráter temporário e suscetíveis à 
alteração em decorrência da conclusão do planejamento estratégico. 
1.4 Prazo limite de implementação:      
- Março de 2008 (data de conclusão do Relatório de Gestão 2007).  
- Em janeiro de 2008, o Departamento Técnico - Atuarial – DETEC e o 
Departamento de Fiscalização - DEFIS concluíram seus indicadores de 
eficiência e eficácia para o Relatório de Gestão 2007. No mês seguinte, 
fevereiro/2008, o Departamento de Administração e Finanças – DEAFI 
disponibilizou dois indicadores. Por fim, o Departamento de Controle 
Econômico – DECON  comunicou seus indicadores em março de 2008. A 
Secretaria-Geral da SUSEP padronizará os indicadores para sua inclusão no 
Relatório de Gestão 2007. 
2     Item do Relatório de Auditoria: 1.1.2.1 do Anexo I. 
2.1 Recomendações:  
Recomendação: 001 
Estruture o CEINF, de forma a permitir que o mesmo desempenhe sua 
atribuição de desenvolvimento e implantação de sistemas com eficácia para 
atendimento das demandas da Entidade. 
Recomendação: 002 
Avalie a possibilidade de integração dos sistemas existentes na Entidade. 
Recomendação: 003 
Com relação ao SIAS, regularize a questão da contagem em duplicidade de 
valores relativos a uma mesma multa aplicada, no que tange à previdência 
complementar. 
Recomendação: 004 
Elabore manuais para os usuários dos sistemas, de forma a garantir o correto 
registro de dados, bem como passe a registrar as modificações realizadas nos 
sistemas, para manter o histórico dos mesmos na SUSEP. 
Recomendação: 005 
Aprimore o fornecimento de informações gerenciais pelos sistemas 
informatizados da autarquia, especificamente em relação ao controle de 
cobranças de débitos, de forma que os mesmos passem a registrar a data de 
vencimento das dívidas, bem como o status da cobrança (aguardando 
notificação do devedor, aguardando inscrição no CADIN, aguardando 
inscrição em dívida ativa, parcelamento da dívida,etc) e a data em que 
iniciou o respectivo estágio, dentre outras informações consideradas 
necessárias pela Entidade. 
Recomendação: 006 
Aprimore o fornecimento de informações gerenciais pelos sistemas 
informatizados da autarquia, especificamente em relação ao controle de 
dívida ativa, de forma que os mesmos passem a fornecer informações sobre 
o quantitativo/relação de processos judiciais em andamento e pendentes de 
ajuizamento da respectiva execução fiscal, discriminando se referentes a 
multas ou taxas e relacionando as datas dos débitos, dentre outras 
informações consideradas necessárias pela área jurídica da Entidade. A 
Procuradoria da SUSEP também deve ter acesso aos dados informatizados 
dos processos que estão aptos a serem inscritos em dívida ativa. 
2.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação  
    ( 1 )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
2.3 Providências a serem Implementadas:  
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Conforme informado no item 3 do PP174452, a reestruturação do CEINF 
envolve, além da dotação de recursos humanos, a criação de uma estrutura 
funcional em nível departamental e a segregação de suas atividades de 
suporte e desenvolvimento de sistemas. Algumas das providências 
relacionadas com esse objetivo, contudo, dependem da fatores externos, tais 
como obtenção de recursos orçamentários, criação de cargos efetivos e 
autorização para provê-los. Listamos, a seguir, as providências que serão 
implementadas ou objeto de gestões da Administração da SUSEP.  
A ) Elevação da atividade de tecnologia da informação (TI) ao nível 
departamental, chefiado por um ocupante de cargo de Direção e 
Assessoramento Superior Nível 4. Essa medida, já presente no PP177452, 
depende da aprovação e viabilização do projeto da nova estrutura 
organizacional por órgãos superiores (Ministério da Fazenda - MF, 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP e Casa Civil da 
Presidência da República).     
B ) Conforme previsto na Providência “B” do item 3.2 do PP174452, a 
SUSEP pretende realizar uma distribuição interna de cargos comissionados 
para permitir uma segregação provisória das atividades de suporte e 
desenvolvimento de sistemas. 
C ) Desenvolvimento de um novo sistema que integre as funções do SIAS e 
SISPEN. A Providência “D” do item 3.2 do PP 174452 englobava a 
realização de um grupo de trabalho (GT)  para depuração do Sistema de 
Aplicação de Penalidades – SISPEN. O GT foi criado pela Portaria SUSEP 
n.º 2.595, de 26/01/2007, tendo seus trabalhos sido prorrogados duas vezes 
(Portarias SUSEP n.º´s 2.630/2007 e 2.699/2007) e encerrados em novembro 
de 2007. Uma das recomendações contidas no relatório final foi o 
desenvolvimento de um novo sistema que unifique as funções do SIAS e 
SISPEN, ação que compõe esta Providência “C”.    
D ) Equacionamento e resolução da falha de contagem (multas aplicadas em 
entidades de previdência complementar) remanescente no SIAS.  
E ) Incremento dos investimentos em recursos materiais na área de TI. 
F ) Expansão da força de recursos humanos através do provimento de cargos 
efetivos (concurso público). 
G ) Alterações e ajustes no Sistema de Dívida Ativa.  
2.4 Prazo limite de implementação:      
- A implementação da Providência “A” depende da atuação de órgãos e 
esferas externas à SUSEP. Em fevereiro de 2008, a nova estrutura 
organizacional da SUSEP encontra-se sendo discutida no âmbito dos 
Ministérios da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão, além da Casa 
Civil da Presidência da República. O projeto foi aprovado em suas premissas 
fundamentais e no momento está sendo conduzida uma fase de ajustes 
(transferência de cargos comissionados na estrutura do MF, redação de 
matéria legislativa para criação de cargos efetivos na Casa Civil, etc). Existe 
a expectativa de que o processo seja concluído, ao menos parcialmente, no 
primeiro semestre de 2008.  
- A Providência “B” foi implementada. A Deliberação SUSEP n.º 119, de 
09/11/2007, desmembrou o Centro de Informática em dois setores distintos: 
Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação – CEDEN e 
Centro de Suporte de Tecnologia da Informação – CESUP. Ambos os 
setores estão subordinados à Secretaria-Geral – SEGER da SUSEP e sua 
coordenação possui o mesmo nível hierárquico do antigo CEINF (DAS 
101.3). As Deliberações SUSEP n.º´s 120/2008 e 122/2008 efetivaram as 
movimentações internas de cargos comissionados para viabilizar o novo 
desenho da área de TI.  
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- A Providência “C” está sendo analisada para implementação ao longo do 
exercício de 2008. O então CEINF, contudo, implantou uma serie de rotinas 
aumentando a integração entre os atuais SIAS e SISPEN. 
- A Providência “D” foi implementada no segundo semestre de 2007. 
- A Providência “E” é de implementação contínua, sem um prazo fatal 
estabelecido. No segundo semestre de 2007, a SUSEP realizou um pacote de 
investimentos na área de TI da ordem de 690.000 reais, envolvendo a 
aquisição de cerca de 170 desktops, 53 notebooks, 20 monitores LCD, 20 
impressoras laser, 12 scanners, suprimentos e licenciamento de software 
(tanto na área de suporte quanto desenvolvimento). Além disso, o setor de TI 
conduziu a implantação da rede física das novas dependências da SUSEP no 
BACEN, totalizando um investimento adicional de R$ 401.184,00.   
- A Providência “F” também depende de processo decisório externo, 
conforme relatado na Providência “A”. Em sua esfera de atuação, a SUSEP 
nomeou em 2007 mais um quantitativo de 24 (3 Analistas Técnicos e 21 
Agentes Executivos) novos servidores, egressos do concurso público 
realizado em 2006. O então CEINF foi lotado com dois agentes executivos. 
Em paralelo, o Contrato n.º 06/2006 (desenvolvimento de sistemas, exceto 
FIP) teve seu objeto aditado para acrescer a prestação de serviços de um 
analista de sistemas. O concurso público previsto para 2008, se autorizado, 
será realizado por áreas de concentração (atuaria, controle e fiscalização, 
administração e tecnologia da informação). Dessa forma, a SUSEP proverá 
cargos de Analista Técnico com formação específica para lotação no 
CEDEN. 
- A Providência “G” não foi implementada no exercício de 2007, tendo sido 
incluída nas atividades exclusivas que serão realizadas pelo novo CEDEN 
em 2008, juntamente com a Providência “C”. 
3     Item do Relatório de Auditoria: 2.1.1.1 do Anexo I. 
3.1 Recomendações:  
Recomendação: 001 
Recomendamos que a SUSEP instrua os processos de prestação de contas do 
Cartão de Pagamento do Governo Federal com as devidas justificativas para 
a utilização da modalidade saque, que deve sempre ocorrer em caráter 
excepcional, quando da impossibilidade da utilização da modalidade fatura. 
Recomendação: 002 
A SUSEP deverá, ainda, utilizar o suprimento de fundos por meio de 
movimentação em contas correntes apenas nos casos em que a utilização do 
Cartão de Pagamento do Governo Federal não seja possível, e desde que 
devidamente justificado. 
3.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação  
    ( 1 )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
3.3 Providências a serem Implementadas:  
A ) Utilização da modalidade fatura do CPGF apenas em situações de 
absoluta impossibilidade de operação do modo fatura, devendo-se instruir os 
respectivos processos de prestação de contas com justificativa expressa para 
a excepcionalidade. 
B ) Adoção de providências para utilização do CPGF no âmbito da SUSEP - 
Sede e demais gerências regionais e escritórios de representação da 
autarquia. 
3.4 Prazo limite de implementação:      
- Providência “A”: Não aplicável. Trata-se de ação contínua. 
- Providência “B”: Dezembro/2007. Reprogramada para Maio/2008. 
- A Providência “B” não foi implementada pela SUSEP ao longo do 
exercício de 2007. A data reprogramada decorre do limite fixado pelo 
Decreto n.º 6.370/2008 para encerramento das Contas tipo “B”. 
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4     Item do Relatório de Auditoria: 3.1.1.1 do Anexo I. 
4.1 Recomendações:  
Recomendação: 001 
Recomendamos que todas as tratativas entre a SUSEP e o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, acerca da substituição dos 
funcionários terceirizados que executam atividades não previstas pelo 
Decreto n.º 2.271/97, ocorram formalmente.  
Recomendação: 002 
A Entidade deverá solicitar ao MP respaldo formal para o não 
encaminhamento do cronograma de substituição, bem como para o 
procedimento de, após a admissão dos novos servidores, apenas efetuar a 
comunicação das dispensas de terceirizados que porventura ocorram. 
Recomendação: 003 
A Entidade deverá, ainda, adotar medidas para a retificação da Portaria n.º 
306 do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 
04/11/2005, de forma a respaldar os atos da SUSEP com relação a não 
substituição dos funcionários terceirizados de apoio administrativo. 
4.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação  

    ( 1 )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
4.3 Providências a serem Implementadas: O Departamento de Administração 
e Finanças – DEAFI informa que os Ofícios SUSEP/GABIN n.º´s 003/2006, 
414/2007 e 445/2007 abordam o assunto.  
4.4 Prazo limite de implementação: Não aplicável.      
5     Item do Relatório de Auditoria: Item 4.1.1.1 do Anexo I. 
5.1 Recomendação: Recomendamos que a SUSEP abstenha-se de exigir, nos 
editais de licitação, para comprovação da capacidade técnico operacional, 
tempo de experiência dos profissionais que prestarão os serviços, bem como 
vínculo profissional destes com a respectiva licitante como condição de 
habilitação, admitindo-se essa exigência apenas para o responsável técnico 
pela execução dos serviços. 
5.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação  

    ( 1 )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
5.3 Providências a serem Implementadas: Abstenção do procedimento 
iniciado. 
5.4 Prazo limite de implementação: Não aplicável (providência contínua).     
6     Item do Relatório de Auditoria: Item 4.2.1.1 do Anexo I. 
6.1 Recomendação: Recomendamos à SUSEP, que na pesquisa de preço 
para compor o processo de dispensa de licitação, obtenha junto às empresas 
interessadas na prestação do serviço ou fornecimento de material planilhas 
de custos que possuam o mesmo nível de detalhamento dos 
serviços/produtos e que sejam compatíveis com o objeto da contratação, 
evitando possíveis distorções na seleção da proposta mais vantajosa. 
6.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação  

    ( 1 )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
6.3 Providências a serem Implementadas: Observância do procedimento 
indicado. 
6.4 Prazo limite de implementação: Não aplicável (providência contínua).     
7     Item do Relatório de Auditoria: Item 4.2.1.2 do Anexo I. 
7.1 Recomendações:  
Recomendação: 001 
Evite o pagamento contra-prestação de fatura, sem amparo contratual e 
empenho prévio. 
Recomendação: 002 
Sempre empenhe suas despesas antes da liquidação das mesmas, em 
observância à Lei 4.320/64. 
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Recomendação: 003 
Se abstenha de fracionar despesas com o fim de enquadrar as mesmas como 
dispensa de licitação, apesar do montante total envolvido ultrapassar os 
valores limites estabelecidos na Lei n.º 8.666/93. 
Recomendação: 004 
Formalize suas dispensas de licitação sempre com pesquisa de preços ou, 
quando for o caso, com a devida justificativa de preços.  
Recomendação: 005 
Se abstenha de efetuar registro da modalidade de licitação como “não se 
aplica” no SIAFI para realização de despesas com serviços. 
7.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação  
    ( 1 )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
7.3 Providências a serem Implementadas: Observância dos procedimentos 
indicado. 
7.4 Prazo limite de implementação: Não aplicável (providência contínua).     
8     Item do Relatório de Auditoria: 4.2.1.3 do Anexo I. 
8.1 Recomendação: Recomendamos à SUSEP que, havendo necessidade 
superveniente de acréscimos nas contratações por dispensa de licitação, 
realize pesquisa de preço, ou elabore justificativa de preço, de modo a 
cumprir o disposto no inciso III do art. 26 da Lei 8.666/93, assim como, 
jurisprudência do Tribunal de Contas da União. 
8.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação  
    ( 1 )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
8.3 Providências a serem Implementadas: Observância do procedimento 
indicado. 
8.4 Prazo limite de implementação:  Não aplicável (providência contínua).    
9     Item do Relatório de Auditoria: 5.1.2.1 do Anexo I. 
9.1 Recomendações:  
Recomendação: 001 
No próximo exercício, a SUSEP deverá se organizar, preparando os 
relatórios/documentos que comporão o seu processo de Prestação de Contas 
com a antecedência necessária, de forma a permitir o encaminhamento do 
mesmo no prazo estipulado pela Controladoria-Geral da União e não 
prejudicar o seu tempestivo envio ao Tribunal de Contas da União para 
julgamento. 
Recomendação: 002 
Recomendamos, ainda, que a Entidade elabore o seu Relatório de Gestão 
relativo ao exercício de 2007, utilizando como referência para sua 
composição, a seqüência disposta na decisão normativa do TCU que vier a 
normatizar o assunto, bem como registrando as informações obrigatórias, 
exigidas pelo TCU e CGU, em tópicos específicos. 
9.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação  
    ( 1 )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
9.3 Providências a serem Implementadas: Observância dos prazos e 
normativos indicados, com antecipação dos procedimentos de elaboração do 
Relatório de Gestão 2007. 
9.4 Prazo limite de implementação:  31/03/2008 (data limite para 
encaminhamento do processo anual de contas ao Órgão de Controle Interno). 
[...]” 

 
L ) Ofício n.º 27.374/2007/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 22/08/2007 

Informa novamente endereço eletrônico dos arquivos que contém o Relatório de 
Auditoria, Certificado e Parecer do Dirigente de Controle Interno, referentes ao processo de 
prestação de contas do exercício de 2005.  
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Atendido. 

A SUSEP disponibilizou em sua página eletrônica o acesso aos referidos arquivos. 
 

M ) Ofício n.º 28.458/2007/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 30/08/2007 
Trata-se de solicitação de informações sobre o Projeto de Cooperação Técnica 

PNUD/BRA/04/016 (Contrato de Empréstimo BIRD/7253-BR). 
Atendido. 

As informações foram coletadas junto à Divisão de Projetos Especiais – DIPRE, 
vinculada à Secretaria-Geral – SEGER da SUSEP e consolidadas na Nota Técnica 
SUSEP/AUDIT n.º 08/2007.    

 

N ) Ofício n.º 36.335/2007/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 01/11/2007 
Trata-se de apresentação da equipe designada para realização da Auditoria de 

Acompanhamento de Gestão, referente ao exercício de 2007, solicitando também 
disponibilização de estrutura logística para os trabalhos. 

Atendido. 
Os exames da CGURJ foram realizados entre 05/11/2007 e 26/11/2007. Os 

resultados estão relatados nos subitens “R”, “S” e “T” deste item. 
 

O ) Ofício n.º 40.843/2007/CMF/COREC, de 06/12/2007 

Trata-se de diligência emitida pela Corregedoria Setorial do Ministério da 
Fazenda, vinculada à Corregedoria-Geral Adjunta da Área Econômica da Corregedoria-Geral 
da União, solicitando levantamento das atividades de correição executadas no âmbito da 
SUSEP ao longo do exercício de 2007. A demanda visava coletar informações para 
consolidação da Mensagem Presidencial 2008. 

Atendido. 
As informações foram encaminhadas parcialmente pelo Ofício SUSEP/AUDIT n.º 

04/2007, de 14/12/2007, tendo sido complementadas por meio do Ofício SUSEP/AUDIT n.º 
01/2008, de 03/01/2008. 

 
P ) Ofício n.º 41.631/2007-DE/SFC/CGU-PR, de 12/12/2007 

 Trata-se de solicitação de informações sobre a produção normativa empreendida 
para regulamentação da Lei Complementar n.º 126/2007. 

 Atendido. 
 As informações foram encaminhadas por meio do Ofício SUSEP/GABIN n.º 
1.275/2007, de 19/12/2007. 
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Q ) Ofício n.º 42.048/2007/SE/CGU/PR, de 14/12/2007 

 Trata-se de solicitação de informações para composição da Prestação de Contas 
do Presidente da República referente ao exercício de 2007, ou Balanço-Geral da União – 
BGU 2007. 
 Atendido. 

 As informações foram encaminhadas por meio do Ofício SUSEP/GABIN n.º 
029/2008, de 22/01/2008. 

 
R ) Ofício n.º 42.140/2007/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 17/12/2007 

 Trata-se de encaminhamento dos Relatórios de Acompanhamento de Gestão n.º’s 
200917 e 202702, decorrentes dos trabalhos de auditoria realizados pela CGURJ em 
novembro de 2007, conforme indicado no subitem “N” deste item. 
 

S ) Relatório CGURJ n.º 200917, de 03/12/2007 
 O relatório informou as seguintes conclusões e recomendações: 

 
S.1 ) Item III do Relatório CGURJ n.º 200917 
   “III – CONCLUSÃO 

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, 
submetemos o presente relatório à consideração superior.” 

 

S.2 ) Subitem 3.1 do item II do Relatório CGURJ n.º 200917 

“Recomendamos que a Auditoria Interna da SUSEP faça gestões junto à 
Superintendência da SUSEP para atualização e envio do Plano de 
Providências à Controladoria-Geral da União – Regional/RJ.”  

 Atendido. 

 O PP190143 foi disponibilizado à CGURJ, por meio da Nota Técnica 
SUSEP/AUDIT n.º 03/2008. 

 
T ) Relatório CGURJ n.º 200917, de 03/12/2007 

 O relatório informou as seguintes conclusões e recomendações: 
 

T.1 ) Item III do Relatório CGURJ n.º 200917 
“III – CONCLUSÃO 
Em face dos exames realizados, somos de opinião que a Entidade auditada 
deve adotar medidas corretivas com vista a elidirem os pontos descritos nos 
itens: 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3 e 4.1.2.1.” 

 

T.2 ) Item 3.1.1.1 do Relatório CGURJ n.º 200917 
 “RECOMENDAÇÃO: 
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Recomendamos que a SUSEP apure a responsabilidade pela escolha de 
proposta menos vantajosa para a Administração Pública no âmbito da 
Dispensa de Licitação n.º 18/2007 e efetue o devido ressarcimento ao 
Erário.” 

Em andamento. 

O atendimento da recomendação encontra-se pendente, em aguardo de avaliação 
da CGURJ acerca de justificativa apresentada pelo Departamento de Administração e 
Finanças – DEAFI no âmbito da auditoria de avaliação de gestão referente ao exercício de 
2007. 

 
T.3 ) Item 3.1.1.2 do Relatório CGURJ n.º 200917 

 “RECOMENDAÇÃO: 001 
Recomendamos que a SUSEP se abstenha de realizar contratações por 
dispensa de licitação, alegando situações emergenciais causadas por falta de 
planejamento ou desídia. 
RECOMENDAÇÃO: 002 
Recomendamos que a SUSEP, nas hipótese previstas no inciso VI do art.11 
da Lei Complementar n.º 73/93, encaminhe os respectivos processos para 
manifestação prévia de sua Procuradoria Jurídica.” 
RECOMENDAÇÃO: 003 
Reiteramos a recomendação da Procuradoria Jurídica da SUSEP de 
instauração da processo administrativo disciplinar para apurar 
responsabilidade acerca da contratação de serviços de limpeza mediante 
Dispensa de Licitação n.º 74/2007 em situação emergencial provocada por 
falta de planejamento e por um valor muito acima do preço praticado no 
mercado.” 

Em andamento. 

Acatamos as recomendações n.º´s 001 e 002, ambas de caráter programático e 
relacionadas com os procedimentos futuros. O atendimento da recomendação n.º 003 
encontra-se pendente, em aguardo de avaliação da CGURJ acerca de justificativa apresentada 
pelo Departamento de Administração e Finanças – DEAFI no âmbito da auditoria de 
avaliação de gestão referente ao exercício de 2007. 
 

T.4 ) Item 3.1.2.1 do Relatório CGURJ n.º 200917 
“RECOMENDAÇÃO:001 
Recomendamos que a SUSEP, antes de firmar termo aditivo, passe a 
confirmar se os valores propostos pela prestadora de serviço são compatíveis 
com os termos ajustados contratualmente. 
RECOMENDAÇÃO: 002 
Recomendamos que a SUSEP firme termo aditivo ao Contrato n.º 17/2006 
para ajustar o valor mensal dos serviços de informática para 13.395,20 (treze 
mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos). 
RECOMENDAÇÃO: 003 
Recomendamos que a SUSEP abata da próxima fatura da prestadora de 
serviços referente ao Contrato n.º 17/2006 os valores pagos a maior a partir 
de Dezembro/2006.” 

 
 Atendido. 
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  O Contrato n.º 17/2006 foi aditado (Termo Aditivo n.º 17004/2008) em 
29/01/2008 (D.O.U. de 12/02/2008), tendo sido suprimido o montante de R$ 4.327,68 (quatro 
mil e trezentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), referentes aos períodos do 
primeiro e terceiro termos aditivos. Os valores pagos a maior ao longo do período do primeiro 
termo aditivo foram descontados na fatura referente ao mês de novembro/2007.    

 
T.5 ) Item 3.1.2.2 do Relatório CGURJ n.º 200917 

“RECOMENDAÇÃO: 001 
Recomendamos que a SUSEP, na próxima contratação de serviços de 
assessoria de imprensa, exija planilha de custos e formação de preços das 
licitantes. 
RECOMENDAÇÃO: 002 
Recomendamos que a SUSEP reavalie, para próxima contratação de serviços 
de assessoria de imprensa, a periodicidade do informativo para os seus 
servidores, levando em consideração às necessidades dos servidores a 
disponibilidade dos mesmos para prestação de informações para  a Empresa 
contratada.”  

 Atendido. 
 No tocante ao saldo existente com a empresa FSB Comunicações e Planejamento 

Estratégico Ltda, registramos que a contratada realizou a devida reposição com a publicação 
de uma edição especial do informativo “SUSEP EM FOCO”. Em relação à próxima 
contratação, informamos que o Projeto Básico GABIN n.º 001/2008 prevê planilha de 
formação de preços e exclui o serviço de elaboração, impressão e distribuição de informativo.  

 
T.6 ) Item 3.1.2.3 do Relatório CGURJ n.º 200917 

“RECOMENDAÇÃO: 001 
Recomendamos que a SUSEP passe a exigir o registro mensal no Relatório 
Técnico dos valores referentes aos serviços de manutenção corretiva 
efetivamente executados no período, com base na proposta da contratada, 
conforme anexo I do edital de licitação. 
RECOMENDAÇÃO: 002 
Recomendamos que a SUSEP passe a documentar as pesquisas de preços 
dos materiais adquiridos para os serviços de manutenção predial, de forma  a 
comprovar a compatibilidade entre os preços de aquisição e os praticados no 
mercado. 
RECOMENDAÇÃO: 003 
Recomendamos que a SUSEP, na próxima licitação de serviços de 
manutenção predial, estime os valores de aquisição de materiais e mencione 
o encargo da empresa a ser contratada de adquirir os materiais por preços 
compatíveis com os praticados no mercado, porém, não exija que esses 
valores componham o valor das propostas dos licitantes, visto que esse 
procedimento pode prejudicar a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração.” 

 Acatado.  
 De acordo com a Gerência de Material, Patrimônio e Serviços – GEMAP, as 

orientações contidas nas recomendações n.º´s 002 e 003 estão sendo contempladas na 
elaboração do projeto básico (ou termo de referência) que fundamentará a próxima 
contratação, atualmente em procedimentos de fase interna.  No tocante à recomendação n.º 
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001, informamos que o Contrato n.º 03/2005 foi encerrado em 28/02/2007 e que a mesma será 
observada na próxima execução contratual.  
 

T.7 ) Item 4.1.2.1 do Relatório CGURJ n.º 200917 
“RECOMENDAÇÃO: 001 
Recomendamos que a SUSEP atualize o seu Plano de providências 
remetendo-o de imediato à CGU-Regional/RJ. 
RECOMENDAÇÃO: 002 
Recomendamos que a SUSEP passe a atender as solicitações da CGU-
Regional/RJ nos prazos estipulados.” 

 Atendido. 
 O PP 190143 foi disponibilizado à CGURJ em seus exames de campo da 

avaliação de gestão referente ao exercício de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 27 de março de 2008. 
 

 
 

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JÚNIOR 
Superintendente 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Superintendência de Seguros Privados 

 
 
 
 

 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO 
 
 

2007 
 
 
 

ANEXO E 
 
 

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO 

EXERCÍCIO 
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ANEXO E 

 
 

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO 

 

 

 

 

 

 Em atendimento ao item 1.3 do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo X 
da Decisão Normativa TCU n.º 85/2007, informamos que não foram realizadas transferências 
de recursos mediante convênio  no âmbito da SUSEP ao longo do exercício de 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 27 de março de 2008. 

 
 

 

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JÚNIOR 
Superintendente 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Superintendência de Seguros Privados 

 
 
 
 
 

 
RELATÓRIO DE GESTÃO 

 
 

2007 
 
 
 

ANEXO F 
 
 

ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO 
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ANEXO F 

 
 

ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E 
PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO 

 
 
 

ATOS QUANTIDADE QUANTIDADE 
REGISTRADA NO SISAC  

Admissão 25 25 
Desligamento 4 4 
Aposentadoria 1 1 

Pensão - - 
 

Obs 1: Informamos que todos os atos de admissão, desligamento e aposentadoria ocorridos 
em 2007 foram devidamente encaminhados aos órgãos de controle e registrados no sistema 
eletrônico de controle, conforme discriminado abaixo: 

 
APOSENTADORIAS CÓDIGO SISAC 

CELSO DE OLIVEIRA CÂNDIDO   10763805-04-2007-000001-0 
    

DESLIGAMENTO CÓDIGO SISAC 
ANA LÚCIA DA COSTA E SILVA     10763805-02-2007-000001-1 
SÉRGIO ANTONIO GIOVANNI CONTI      10763805-02-2007-000002-0 
GISELE GONELI DE LACERDA MANARINO     10763805-02-2007-000003-8 
MÁRIO BRUNO DE SOUZA MACHADO     10763805-02-2007-000004-6 
    

ADMISSÕES CÓDIGO SISAC 
Cargo: ANALISTA TÉCNICO 

ALEXANDRE FIORI PREGUEIRO     10763805-01-2007-000023-3 
ANDRÉ BATISTA RODRIGUES     10763805-01-2007-000025-0 
SÉRGIO SALDANHA LUCAS     10763805-01-2007-000024-1 

Cargo: AGENTE EXECUTIVO 
ADRIANA ALEIXO PORTO     10763805-01-2007-000001-2 
ANDRÉ LOPES DE OLIVEIRA     10763805-01-2007-000010-1 
ANDRÉ LUIZ SOARES GOMES 10763805-01-2007-000022-5 
BRENO DOS SANTOS ROCHA     10763805-01-2007-000021-7 
DANIELE KAMLIOT SANTOS     10763805-01-2007-000008-0 
EDUARDO ROBSON DA SILVA     10763805-01-2007-000006-3 
FABIANA SERENO PAPACENA POLA     10763805-01-2007-000007-1 
FÁBIO MARCELO CIPRIANO SILVA     10763805-01-2007-000012-8 
GABRIEL MELO DA COSTA     10763805-01-2007-000017-9 
GUSTAV ADOLF ENGMANN      10763805-01-2007-000016-0 
IVO MARTINS DAHER     10763805-01-2007-000019-5 
JORGE LUIZ DE LIMA SCHÖDER     10763805-01-2007-000014-4 
LÁZARO HENRIQUE PEREIRA GONÇALVES     10763805-01-2007-000009-8 
LEONARDO RODRIGUES DE CAMPOS PASSOS     10763805-01-2007-000003-9 
MAIQUEL HENRI ELIAS CORDEIRO     10763805-01-2007-000004-7 



Relatório de Gestão da SUSEP - 2007 
 

107/107 

MÁRIO BRUNO DE SOUZA MACHADO     10763805-01-2007-000020-9 
ORLANDO CARVALHO DE SOUSA BANDEIRA     10763805-01-2007-000005-5 
RAPHAEL LINHARES DE ALCÂNTARA     10763805-01-2007-000002-0 
SÉRGIO ANTONIO GIOVANNI CONTI     10763805-01-2007-000011-0 
VÍTOR MEIRA PROVIDENTE     10763805-01-2007-000015-2 
VIVIAN CAMPOS DA SILVA     10763805-01-2007-000013-6 
VIVIANE DA SILVA SIQUEIRA     10763805-01-2007-000018-7 

 
Obs.2: Informamos que a SUSEP, por meio de sua unidade de Auditoria Interna, 
acompanha a publicação de julgamentos do Tribunal de Contas da União relacionados com 
seus atos de admissão, desligamento, aposentadorias e pensões. 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 27 de março de 2008. 

 
 
 

ARMANDO VERGILIO DOS SANTOS JÚNIOR 
Superintendente 

 
 

 


