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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 
 

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

CNPJ 42.354.068/0001-19 

Natureza jurídica Autarquia Especial 

Vinculação ministerial Ministério da Fazenda 

Endereço completo da sede 
Presidente Vargas, nº 730 - Centro, Rio 
de Janeiro – RJ, CEP  20071-001, Tel: 3233-
4102 . 

Endereço da página institucional na 
internet 

www.susep.gov.br 

Normativos de criação, definição de 
competências e estrutura organizacional, 
regimento interno ou estatuto da unidade 
de que trata o Relatório de Gestão 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 Nº 126, de 15 de janeiro de 
2007, publicada no DOU de 16 de janeiro de 
2007, Deliberação SUSEP Nº 132, de 18 de 
dezembro de 2008, publicada no DOU de 23 
de dezembro de 2008 e demais atos 
normativos aplicáveis. 

Código da UJ titular do relatório Código 25208 

Códigos das UJ abrangidas Não aplicável 
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. OBJETIVOS  E METAS  INSTITUCIONAIS  E/OU PROGRAMÁTICOS 
 
 
2.1.   RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS 
 
2.1.1. 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 nesses segmentos. 

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

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

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

� atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se efetue 
por meio das operações de seguro, de capitalização e de previdência complementar aberta; 

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

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

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

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

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

� cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e exercer as atividades 
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 (0779) e tendo 
como principais ações: Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e 
Previdência Complementar Aberta (2214); Regulamentação dos Mercados de Seguros, 
Capitalização e Previdência Complementar Aberta (2215); e Concessão de Empréstimos para 
Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência 
Complementar Aberta (Lei N.º 10.190, de 2001 - Art. 3º) (0461), com o objetivo principal, 
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. 

A 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 132, 
de 18 de dezembro de 2008. 

A Administração tem concentrado esforços no sentido de obter a adequação da 
estrutura de cargos e funções da SUSEP às suas atribuições, inclusive a absorção de toda a 
supervisão do mercado de resseguros brasileiro, antes exercida pelo IRB- Brasil-Re. 
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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 
tarefas prioritárias estabelecidas pelo Conselho Diretor, além de supervisionar e coordenar as 
atividades relativas ao centro de documentação, centro de desenvolvimento de tecnologia da 
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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, sob o ponto de vistas 
das 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, resseguros, 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 da 
constituição, transferência de controle ou fusão de sociedades que compõem o mercado; 
autorização e cadastro dos corretores de seguros e resseguros; 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; análise 
dos programas corretivos ou de recuperação de solvência das entidades supervisionadas, além 
de elaborar os Boletins Estatísticos da SUSEP. 

Departamento de Fiscalização (DEFIS) 

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

 

2.1.2. Mercados Supervisionados 

Em dezembro de 2008, os mercados supervisionados pela SUSEP perfaziam 
120 sociedades seguradoras, 28 entidades de previdência complementar aberta, 17 sociedades 
de capitalização, 5 resseguradores locais, 18 resseguradores admitidos, 25 resseguradores 
eventuais, 31 corretoras de resseguro e 67.988 corretores ativos (43.716 pessoas físicas e 
24.272 pessoas jurídicas).   

Os mercados supervisionados registraram uma arrecadação de R$ 85,1 bilhões 
(incremento de 14,48% em relação ao ano de 2007), com reservas técnicas estimadas em R$ 
184,7 bilhões (crescimento de 17,88% em relação ao total atingido em 2007). Assim, em 



Relatório de Gestão da SUSEP – 2008  

 

  8 /95 

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 2008, constituindo-se no maior mercado de seguros da América 
Latina. Nos últimos cinco anos, o crescimento médio do mercado tem sido de cerca de 14% 
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% 
2008 85.100.267 14,48% 2,94% 

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 adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.   

 
 
 

MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS - TOTAL DE PRÊMIOS DI RETOS (*) 
                 (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% 
2008 67.813.768 15,74% 2,35% 

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

 

Conforme visto, o mercado de seguros chega ao final de 2008 com R$ 67,8 
bilhões em prêmios diretos, acumulando crescimento de mais de 120% nos últimos cinco 
anos. Cabe registrar, contudo, que R$ 23,5 bilhões referem-se ao seguro Vida Gerador de 
Benefício Livre – VGBL, produto que acumulou incremento de 234% entre os exercícios de 
2003 e 2008.  
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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% 
2008 23.527.887 16,42% 0,81% 

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. 

 

 

MERCADO BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – TOTAL D E 
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% 
2008 8.293.990 4,79% 0,29% 

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% 
2008 28.587.147 15,59% 0,99% 

Fonte: Departamento de Controle Econômico da SUSEP. 
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MERCADO BRASILEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - TOTAL DE RECE ITA 
(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% 
2008 8.992.509 14,86% 0,31% 

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% 
2008 184.723.977 17,88% 

Fonte: Departamento de Controle Econômico da SUSEP. 

 

 

 

2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA UNIDADE NA EXECUÇÃO D AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

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, visando promover transparência e criar 
mecanismos para melhoria da governança corporativa das entidades do setor. Destacamos a 
seguir, síntese das principais realizações ocorridas no exercício de 2008: 

 
 
2.2.1.  Supervisão Baseada em Riscos 

O modelo de supervisão baseado em riscos e controles internos foi adotado a 
partir da edição da Circular SUSEP Nº 249, de 20 de fevereiro de 2004. A metodologia vem 
se mostrando eficaz, estimulando as próprias empresas a identificar seus riscos e pontos 
críticos de controle. Dessa forma, o próprio mercado busca soluções de melhoria em seus 
processos e controles internos para mitigar, prudencialmente, os riscos mapeados. No novo 
modelo de supervisão, a SUSEP deixou de atuar apenas no apontamento de descumprimento 
de regras e conseqüente aplicação de penalidades, passando também a buscar, proativamente, 
o compromisso das empresas no sentido de correção dos problemas e deficiências 
identificadas. Trata-se, portanto, de uma valorização das melhores práticas da governança 
corporativa do mercado segurador brasileiro.   
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Em paralelo à supervisão baseada em riscos e controles, destacam-se as novas 
regras de solvência, que passaram a vigorar a partir de janeiro de 2008, pelas quais a 
exigência de capital deverá retratar mais adequadamente os impactos financeiros dos riscos 
assumidos pelas empresas. O novo modelo proposto pela SUSEP foi colocado em vigor pelas 
Resoluções CNSP N.ºs 155 a 158/2006 e 178/2007, 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.  

A SUSEP, por meio de seu Departamento Técnico Atuarial – DETEC, 
implementou rotina denominada Acompanhamento da Solvência do Mercado Segurador que, 
atualizada mensalmente, permite acompanhar a evolução da situação de solvência das 
companhias seguradoras. Assim, a cada mês é possível verificar os percentuais de companhias 
em situação de conformidade, seja com base percentual em relação ao quantitativo de 
seguradoras, seja em relação ao montante de PLA, ou em relação ao montante de prêmio. 
Como os gráficos gerados permitem a visualização da série histórica desde 2005, tem-se a 
evolução do comportamento do mercado de forma geral.  

Esse trabalho é evolução de um projeto anterior denominado Avaliação do 
Impacto das Normas de Capital, que acompanhava a evolução mensal da situação de 
solvência do mercado desde 2005, já sob a perspectiva das normas que entrariam em vigor em 
2008, provendo informações sobre a movimentação do mercado para se adequar às novas 
exigências de capital que estavam por vir. Agora, atualizado com os dados de 2008, permite 
verificar a distribuição real de empresas em relação a diferentes situações de solvência 
previstas, ensejando diferentes níveis de ação por parte da SUSEP. 

Além da evolução geral do mercado segurador, esse trabalho ainda realiza o 
acompanhamento individualizado por companhia, permitindo uma avaliação mais detalhada 
da movimentação das empresas entre as situações de solvência. O acompanhamento 
individualizado ainda tem a importante função de permitir a conferência, a partir de janeiro de 
2008, dos valores relativos à exigência de capital calculados pelo sistema FIPSUSEP quando 
as empresas realizam o procedimento de validação do preenchimento do FIP para envio à 
SUSEP, dando suporte à identificação dos motivos para o desvio no cálculo de tais valores. 

Outro importante passo dado foi a finalização do modelo de Análise de Risco 
de Subscrição Agregado de Companhias Seguradoras. Nesse trabalho, os analistas do DETEC 
utilizaram as mais modernas técnicas estatísticas e atuariais, como uso de cópulas para 
agregação de riscos, além de reamostragem para captura da incerteza na estimação dos 
parâmetros, modelos ARIMA com tendência e sazonalidade, GLM, com funções de 
verossimilhança Gamma, Log-Normal e Poisson. 

O modelo permite a análise diagnóstica dos ajustes estatísticos efetuados, além 
de gerar gráficos com projeções das principais variáveis com intervalos de confiança, além do 
cálculo de medidas de risco (VaR e TVaR). O modelo é alimentado com dados dos quadros 
estatísticos, quadros do FIP, taxas de juros e inflação de mercado e dados macro econômicos. 

Com o uso desse modelo, relatórios de companhias seguradoras poderão ser 
gerados de forma individual. Aliás, na análise de Planos de Recuperação, o modelo 
desenvolvido está sendo empregado para análise de carteiras e do perfil do risco de 
subscrição. 

A partir da metade do ano, o Departamento passou a se dedicar ao 
desenvolvimento de modelos de avaliação do risco de subscrição em operações de seguros de 
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vida individual e previdência. Como resultado colateral dessa atuação, foi possível aperfeiçoar 
o quadro estatístico utilizado para construção de triângulos de run-off de pagamentos. 

Dentro do novo modelo de supervisão baseada em riscos, o DETEC trabalhou 
também na elaboração de normativo pioneiro que estabelece regras para estruturação e envio 
da nota técnica atuarial da carteira para ramos específicos. Esse trabalho começou pelo ramo 
de automóveis e teve sua conclusão com a publicação da Circular SUSEP Nº 368/2008.  

No que se refere às ações de fiscalização externa, foram disciplinadas a 
fiscalização e a supervisão contínua, no âmbito do Departamento de Fiscalização – DEFIS, 
com a padronização de procedimentos a serem observados pelos inspetores e coordenadores 
das gerências de fiscalização. Também foram divulgados os procedimentos para elaboração, 
apresentação, aprovação e controle dos manuais do DEFIS. 

Assim, em todos os trabalhos de fiscalização inicialmente programados para o 
exercício de 2008, foram utilizados questionários padronizados sobre governança corporativa 
e controles internos, subscrição e prevenção à lavagem de dinheiro, cuja elaboração 
considerou os conceitos do modelo de supervisão baseada em riscos, sem prejuízo da 
avaliação de solvência. Deve-se ressaltar que todos os inspetores do DEFIS foram treinados 
previamente à utilização dos questionários.  

Por outro lado, deve ser ressaltado que para viabilizar a continuidade da 
implementação do novo modelo de supervisão, sem que fiquem prejudicadas as demais 
atividades dos departamentos técnicos da autarquia, será fundamental a realização de 
concurso público, de modo a prover a SUSEP de estrutura suficiente para a execução de todas 
essas atividades, salientando que a deficiência existente é ainda agravada pelo advento da 
abertura do mercado de resseguros, o que implica na necessidade de novos procedimentos de 
supervisão em um mercado que está em franca evolução.  

Por essa razão, se faz também necessária a reestruturação das áreas por meio da 
criação de novas unidades, de modo a distribuir melhor as atividades de competência do 
órgão, o que somente será possível com a criação de novos cargos comissionados para a 
Autarquia. 
 
 
2.2.2. Resseguro 

No que se refere à abertura do mercado de resseguros, a Lei Complementar N.º 
126, sancionada em 15 de janeiro de 2007, introduziu um novo marco regulatório para o setor, 
transferindo as funções de regulamentação e fiscalização do mercado de resseguros do IRB-
Brasil Re para a SUSEP. Essa lei instituiu três tipos de resseguradores - locais, admitidos e 
eventuais - além da oferta preferencial de resseguro para os resseguradores locais. 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. 

Em que pese o cenário de crise internacional, a procura pelo resseguro deverá 
ser incrementada pela necessidade de garantia dos grandes projetos de investimento contidos 
no Plano de Aceleração do Crescimento – PAC. Nesse sentido, estima-se um crescimento da 
demanda por novas coberturas ou segmentos, tais como seguro-garantia, de crédito, de crédito 
à exportação, de responsabilidade civil ambiental e o seguro rural. 

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. 
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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.  

Até o final do ano de 2008, 48 resseguradores foram cadastrados ou 
autorizados a funcionar no país, dos quais 5 resseguradores locais, 18 resseguradores 
admitidos, 25 resseguradores eventuais, além de 31 corretoras de resseguro. Adicionalmente 
há ainda 12 solicitações que estão em análise e outras 4 solicitações que foram indeferidas. 

Nesse mesmo período, foram ministradas palestras apresentando o marco 
regulatório do mercado brasileiro de resseguros a empresas estrangeiras, em alguns dos 
principais centros resseguradores internacionais: Londres, Miami, Paris, Seul e Tóquio. 

No que se refere ao arcabouço normativo infralegal, ao longo de 2008 foram 
propostas normas complementando a regulamentação da matéria, em especial no que se refere 
a aspectos operacionais do processo de abertura do mercado de resseguros. Destacam-se as 
Resoluções CNSP Nºs 197 e 194, que regulamentaram a contratação de seguro em moeda 
estrangeira, a contratação do seguro no exterior e o cadastramento de ressegurador eventual 
especializado em riscos nucleares. 

Por outro lado, encontra-se concluída a elaboração do projeto de lei instituindo 
a taxa de fiscalização para o mercado de resseguros, já encaminhado para análise do 
Ministério da Fazenda. 

Por fim, é importante registrar a participação da SUSEP nas discussões com o 
Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mercado 
segurador e ressegurador, acerca da criação de um fundo para garantir a cobertura de eventos 
catastróficos de riscos rurais, em substituição ao atual Fundo de Estabilidade do Seguro Rural 
- FESR. Terminados os trabalhos, elaborou-se projeto que foi encaminhado pelo Poder 
Executivo à Câmara dos Deputados (PLP-374/2008)  e encontra-se em análise pela Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 

 
 
2.2.3. Microsseguros  

Atendendo às diretrizes governamentais para incentivar a criação de produtos e 
serviços financeiros adaptados à realidade da população de baixa renda e dos micro-
empreendedores formais e informais, a SUSEP, desde o final de 2003 tem implementado 
ações para incentivar a comercialização de seguros simplificados e de baixo custo voltados 
para estes segmentos. 

Deve ser ressaltado que a preocupação com a situação das populações menos 
favorecidas é uma tendência mundial, não apenas pelas questões humanitárias envolvidas, 
mas pelas conseqüências sociais, econômicas, políticas e, até mesmo, ecológicas geradas pela 
desigualdade e pela miséria, sendo o tema recorrente nos mais importantes fóruns de 
discussão internacionais, mobilizando especialistas de todas as áreas na busca de soluções que 
promovam a diminuição da pobreza e a inclusão social e financeira. 

De acordo com recentes pesquisas realizadas por conceituadas instituições 
internacionais, enquanto nos países desenvolvidos a maior parte da população está coberta por 
algum tipo de seguro, nos 100 países mais pobres do mundo pouco menos de 3% da 
população possui algum tipo de cobertura. No entanto, são as famílias pobres que estão 
especialmente vulneráveis aos riscos, tanto aqueles causados pela natureza, tanto quanto os 
causados por ocorrências do cotidiano. 
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No Brasil não é diferente, pois as classes menos favorecidas estão mais 
expostas a estes riscos em função da natureza de suas atividades e do ambiente em que vivem. 
Estas ocorrências, além dos impactos sociais e econômicos causados aos mais carentes, geram 
a cada período uma série de gastos extraordinários para o Governo, cujos recursos poderiam 
ser mais bem empregados caso houvesse algum tipo de mecanismo que oferecesse uma 
proteção adequada para os segmentos mais pobres da população. 

Nesse contexto, o Microsseguro – o seguro voltado para as necessidades da 
população de baixa renda – surge como alternativa para beneficiar o crescimento econômico e 
o desenvolvimento humano, desempenhando papel fundamental, já que se encontra na 
fronteira entre os serviços financeiros e a proteção social, constituindo-se em importante e 
poderosa ferramenta de inclusão social.  

A SUSEP, em consonância com esta tendência mundial e em atendimento às 
diretrizes governamentais, vem implementando ações para incentivar a comercialização de 
seguros voltados para a realidade da população de baixa renda e dos micro-empreendedores 
formais e informais e, em 2008, o estímulo aos microsseguros tornou-se uma de suas 
prioridades. Por esta razão, em 15/04/2008, o CNSP criou a Comissão Consultiva de 
Microsseguros (Ato CNSP Nº 10/2008), presidida pelo Superintendente da SUSEP e 
composta por representantes dos setores público (Ministério da Fazenda, SUSEP, Banco 
Central e Ministério da Previdência Social) e privado (Federação Nacional de Empresas de 
Seguros Privados e Capitalização – FENASEG, Federação Nacional dos Corretores de 
Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada, e das Empresas 
Corretoras de Seguros e de Resseguros – FENACOR e Escola Nacional de Seguros – 
FUNENSEG), com o objetivo de promover estudos sobre microsseguros e assessorar ao 
CNSP no que se refere aos seus aspectos técnicos e operacionais. 

Por sua composição, a criação da Comissão é um passo fundamental para a 
formação de uma estrutura regulatória adequada para o desenvolvimento do microsseguro no 
país. A participação de outros Órgãos Governamentais, além da SUSEP, possibilita o aumento 
da consciência das autoridades responsáveis pela definição das políticas do setor - 
recomendação básica para a obtenção do alinhamento de práticas de regulação e supervisão 
voltadas para as características particulares dos microsseguros, além de facilitar o diálogo, 
especialmente sobre as questões fiscais e sociais. Por outro lado, a iniciativa privada contribui 
com sua experiência e conhecimento mercadológico, ajudando a estabelecer critérios mais 
consistentes para a elaboração de pesquisas específicas sobre o potencial mercado 
consumidor, suas características e demandas. 

Com a finalidade de apresentar estudos técnicos, assessorar e secretariar à 
Comissão Consultiva de Microsseguros, em 12 de junho de 2008, a SUSEP instituiu (Portaria 
SUSEP Nº 2.960) o Grupo de Trabalho de Microsseguros (GT SUSEP), constituído por 
técnicos dos diversos setores da Autarquia. Cumprindo um cronograma de trabalho pré-
estabelecido, o GT SUSEP elaborou em 2008 dois relatórios versando sobre os seguintes 
temas: “Definição do conceito de “microsseguro”, “Identificação do público-alvo específico” 
e “Identificação de Barreiras Regulatórias para o microsseguro no Brasil”, cujos conteúdos 
serviram de base para importantes tomadas de decisão da Comissão Consultiva do CNSP. De 
forma a dar transparência e divulgar as decisões e ações da Comissão Consultiva, assim como 
de suas próprias atividades, o GT SUSEP criou uma seção sobre “microsseguro” na página 
WEB da Autarquia. 

No cenário internacional, a SUSEP continua sua ativa participação em fórums 
de discussão sobre o assunto, presidindo o “IAIS-CGAP Joint Working Group on 
Microinsurance (JWG-MI)”, o mais conceituado Grupo de Trabalho internacional sobre o 
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tema, formado por membros da IAIS e do CGAP (Consultative Group to Assist the Poor)1. 
Entre as contribuições mais relevantes da SUSEP, destacam-se o apoio para a realização de 
eventos de capacitação para supervisores e a tradução para o português, em parceria com a 
FUNENSEG, do documento “Issues in Regulation and Supervision of Microinsurance” (ou 
“Questões de Regulação e Supervisão de Microsseguros”2) e que hoje é utilizado por todos os 
supervisores de seguros de expressão lusófona. 

A SUSEP preside também o recém-criado Grupo de Trabalho de 
Microsseguros da ASSAL (Associação de Supervisores de Seguros da América Latina), sendo 
responsável pela elaboração de seu programa de trabalho e pela coordenação das atividades, 
iniciada com pesquisa sobre as atividades de microsseguros existentes nos países da América 
Latina. 

Foram muitos os eventos, nacionais e internacionais, nos quais os 
representantes da Autarquia participaram como palestrantes em 2008. Entre estes, destacam-
se: i) o discurso de abertura da Conferência sobre Integração do Microsseguro ao Sistema 
Financeiro (Basiléia, Suíça), organizado pelo Financial Stability Institute/Bank for 
International Settlement com apoio da IAIS e CGAP; ii) palestra na IV Conferência 
Internacional de Microsseguros, organizado pelo CGAP e a Munich Re Foundation 
(Cartagena, Colômbia); iii) palestra na Reunião Anual da ASEL - Associação de Supervisores 
de Expressão Lusófona (Macau); iv) palestra no Seminário de Capacitação da ASSAL (San 
Salvador, El Salvador); v) palestra no Seminário “Microsseguros no Brasil” (São Paulo), 
organizado pela FGV/SP; e vi) pronunciamento do Superintendente da SUSEP durante a 
Assembléia Anual da ASSAL (Madrid, Espanha) e que resultou na criação de grupo de 
trabalho específico daquela associação.        

As ações da SUSEP e a divulgação do trabalho vêm a cada dia mais 
despertando o interesse de agências de desenvolvimento e instituições conceituadas, nacionais 
e internacionais, interessadas em estabelecer parcerias com a Autarquia e fornecer recursos 
para pesquisas que auxiliem no desenvolvimento do mercado de microsseguros no país. Entre 
estas, destacam-se: o BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, o 
CGAP, a Fundação Getúlio Vargas/SP e a FIPECAF/USP.  

Destas parcerias e como resultado direto da atuação da Comissão Consultiva 
do CNSP, destaca-se, em novembro último, a aprovação pela Diretoria da Escola Nacional de 
Seguros da criação de um fundo específico no valor de R$1.500.000,00 (hum milhão e meio 
de reais) para apoio ao desenvolvimento e estudo sobre o potencial dos microsseguros no país. 
 
 
2.2.4. Ações de Proteção ao Consumidor 

 

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

No que se refere às ações de proteção ao consumidor, a SUSEP vem adotando 
diversas iniciativas. A primeira que destacamos é a conclusão das atividades do Grupo de 
Trabalho conjunto SUSEP/CVM que propôs regulamentação da Lei Nº 11.196, de 21 de 

                                                      
1 o CGAP Working Group on Microinsurance foi criado em 2002 e seus mais de 80 membros são representantes de 
organizações doadoras, agências internacionais de desenvolvimento, especialistas em desenvolvimento de sistemas 
financeiros, companhias de seguro privadas e outras partes interessadas envolvidas na promoção e suporte dos microsseguros 
nos países em desenvolvimento, através da promoção do desenvolvimento e proliferação dos serviços de seguros para 
pessoas de baixa-renda. 
2 
http://www.iaisweb.org/__temp/Questões_de_Regulação_e_Supervisão_do_Microsseguro__Junho_de_2007.pdf 
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novembro de 2005, que permite que cotas representativas de fundos de acumulação 
previdenciária passem a pertencer aos próprios consumidores, e não mais às entidades de 
previdência e sociedades seguradoras. Para o ano de 2009, a perspectiva é de que sejam 
publicadas todas as regras necessárias a essa operação. 

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.  

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 Nº 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. Nesse sentido, foi reforçado o convênio técnico já existente com a CVM, para que 
os setores técnicos das duas Autarquias realizem o trabalho de regulamentação. 

Desta forma, foram elaborados os seguintes normativos, faltando, tão-somente, 
aprimoramento dos mesmos que se dará, ao longo do exercício de 2009, através de palestras 
proferidas pela SUSEP e audiência pública: 

�  Minuta de Circular SUSEP que tratará de registro, custódia e 
movimentação de títulos e valores mobiliários garantidores das provisões; 
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�  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. 

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. 

 

2.2.4.2. Fundos de Proteção ao Consumidor – FPC 

Outra ação importante foi o encaminhamento pelo Exmo. Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda do Projeto de Lei Nº 3498/2008 com a proposta de autorizar a constituição 
de um Fundo de Proteção ao Consumidor - FPC, no âmbito do SNSPC, com o objetivo de 
introduzir medidas para o fortalecimento do Sistema Nacional de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta e Capitalização, em especial por meio de garantias adicionais que 
salvaguardem os consumidores quanto a problemas de insolvência das sociedades 
seguradoras, entidades de previdência complementar aberta e de capitalização, reduzindo ou 
eliminando dessa forma, o impacto financeiro para o consumidor, em caso de liquidação e 
falência dessas empresas. 

 
2.2.4.3. Código de Ética do Corretor 

Considerando o papel do corretor como intermediário entre seguradora e 
consumidor de seguros, foi reconhecido pelo CNSP, como válido e aplicável, o Código de 
Ética dos Corretores de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar. A 
adesão voluntária do corretor de seguros a esse código conferirá ao profissional uma espécie 
de selo de qualidade, transmitindo, assim, maior confiança e credibilidade ao consumidor na 
relação de consumo. 

 
2.2.4.4. Participação na elaboração da Estratégia Nacional de Educação Financeira, no 
âmbito do Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de 
Seguros, de Previdência e Capitalização - COREMEC  

Dando continuidade à elaboração de uma Estratégia Nacional de Educação 
Financeira (ENEF), o Grupo de Trabalho criado pelo COREMEC intensificou suas atividades, 
devendo ser destacadas as seguintes ações desempenhadas no ano de 2008: 

- Redação dos capítulos de planejamento financeiro, economia, serviços 
financeiros, crédito, previdência, seguros, capitalização e proteção ao consumidor. Esses 
capítulos comporão o documento principal da ENEF a ser entregue ao COREMEC em maio 
de 2009. 

- Acompanhamento de pesquisa nacional para medir o grau de educação 
financeira da população e lançamento de um inventário de ações que visou identificar as 
ações já implementadas no país no campo da educação financeira. 
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- Formulação, juntamente com o Grupo de Apoio Pedagógico – GAP, de 
orientações metodológicas que deverão ser observadas na implantação da educação financeira 
nas escolas. Para constituir o GAP o GT/COREMEC promoveu discussões com o MEC e 
demais instituições que compõem os sistemas de ensino no país, como a UNDIME – União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o CONSED – Conselho Nacional de 
Secretários de Educação e instituições federais de ensino. 

- Discussões e estudos relacionados à escolha do melhor modelo de governança 
para a ENEF, a ser proposto em capítulo específico no documento principal da estratégia. 

A educação financeira tem importante papel para o consumidor, contribuindo 
para o aumento de seu nível de compreensão, não somente a respeito dos produtos 
financeiros, mas também a respeito de seus direitos e obrigações. Além disso, constitui 
elemento de boa prática regulatória, reduzindo a assimetria de informações entre as entidades 
e o consumidor. 

 
2.2.4.5. Ouvidoria 

Em 2008 a SUSEP continuou trabalhando na melhoria dos parâmetros de 
atendimento ao cliente. O mercado fiscalizado, praticamente em sua totalidade, constituiu 
ouvidorias devidamente fiscalizadas, cuja atuação vem possibilitando significativa agilização 
da solução das demandas que chegam à SUSEP. 

 
2.2.5. Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 

Com relação à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento 
ao terrorismo, a SUSEP, durante o ano de 2008, intensificou os trabalhos de normatização e 
fiscalização, incluindo no escopo da supervisão baseada em riscos o módulo “lavagem de 
dinheiro” e reformulando as Circulares SUSEP Nºs 327 e 341, com edição da Circular Nº 
380, que resultou em aperfeiçoamento dos critérios e exigências de controles internos das 
sociedades supervisionadas.  Na referida Circular, foram incluídas as empresas de resseguro e 
corretores de resseguros no rol dos abrangidos pela norma anterior e foram alteradas algumas 
tipologias de comunicação obrigatória ao COAF, que não representavam necessariamente a 
ocorrência de operações atípicas ou suspeitas, distorcendo a real participação dos mercados 
supervisionados pela SUSEP em operações que possam se constituir em indícios dos crimes 
previstos na Lei Nº 9.613. 

Foram realizados diversos trabalhos de campo com esse enfoque, além da 
participação nas reuniões do GAFI/FATF na França, Inglaterra e Brasil, do GAFISUD no 
México e na Argentina, e na execução das metas de 2008 e planejamento de 2009 da 
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - ENCCLA.  

 

2.2.6. G-20 

Após a declaração do G-20, divulgada no dia 15 de novembro de 2008, foi 
delineado um plano de ação apontando iniciativas e reformas que devem ser adotas para 
conter a crise financeira e evitar novas ocorrências.  Nesse contexto, a SUSEP passou a fazer 
parte das entidades governamentais que atuam junto ao Governo nos grupos 01 (identificação 
de prioridades e diferenças entre jurisdições) e 02 (cooperação internacional e integridade dos 
mercados financeiros) do G-20, subsidiando-o sempre que demandada. 
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Com relação às deliberações emitidas na reunião do G20, a SUSEP tem como 
perspectiva para 2009 o estreitamento na relação com alguns órgãos reguladores nacionais e 
internacionais, além de buscar adequar-se aos padrões internacionais de contabilidade. 

 

2.2.7. DPVAT 

A SUSEP propôs, em 2008, uma solução ampla e definitiva para os problemas 
enfrentados pelo seguro DPVAT, que culminou na edição da Medida Provisória Nº 451/2008, 
com dispositivos legais capazes de equilibrar atuarialmente o seguro e mitigar riscos de sua 
utilização fraudulenta.  

Até o ano de 2008, a tentativa de se restabelecer o equilíbrio técnico-atuarial do 
Seguro DPVAT vinha sendo realizada exclusivamente por meio de reajustes nos prêmios, 
normalmente acima dos índices inflacionários.  Certamente, esses aumentos provocaram 
impactos indesejáveis para a toda a Sociedade, sem, no entanto, resolver definitivamente a 
questão do déficit das reservas técnicas.  Além do crescimento esperado do número de 
indenizações pagas, esse seguro, que protege, indistintamente, cerca de 190 milhões de 
brasileiros, vinha sendo alvo de crescimento expressivo de fraudes e de ações judiciais3. 

Desse modo, as alterações inseridas por força da Medida Provisória Nº 451, de 
2008, que alterou parcialmente a Lei Nº 6.194/74 (Lei do DPVAT), visam mitigar o risco de 
pagamento de indenizações indevidas e auxiliar no combate ao grande número de fraudes, 
tendo como objetivo a perenidade do Seguro DPVAT.  

A primeira modificação introduzida diz respeito à possibilidade de 
estabelecimento, anual, do custo de emissão e cobrança da apólice ou bilhete, de forma 
análoga às demais linhas de seguros existentes.  Essa medida, na prática, segrega do valor do 
prêmio do seguro DPVAT, os custos com confecção de bilhetes, emissão, expedição e 
processamento de dados.  

Por força da Lei Nº 8.212/91, anualmente, 45% (quarenta e cinco por cento) do 
valor dos prêmios arrecadados são recolhidos diretamente ao Fundo Nacional de Saúde – 
SUS, para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de 
trânsito. Essa regra gera grande distorção na operacionalização do seguro, na medida que os 
valores repassados ao SUS são bastante superiores ao total de indenizações pagas por morte, 
invalidez permanente, e também para o reembolso de despesas com assistência médica e 
suplementares4.  Por outro lado, o não repasse do valor do custo de apólice ao SUS, além de 
justificável, por tratar-se de despesas de cunho administrativo, proporciona sobra de recursos 
para pagamento das indenizações às vítimas, sem qualquer prejuízo ao Fundo Nacional de 
Saúde.   

O segundo aperfeiçoamento realizado refere-se à indenização por invalidez 
permanente. Foi inserida, no próprio texto da Lei do Seguro DPVAT, a tabela para graduação 
da invalidez permanente.  Anteriormente, o dispositivo vigente apontava para a tabela do 
seguro de acidentes pessoais, suplementada pela tabela de acidentes do trabalho e pela 
classificação internacional das doenças, que definitivamente não são específicas para o seguro 

                                                      
3 A título de ilustração, entre os anos de 2003 e 2007, o incremento no montante de indenizações decorrentes de ações judiciais foi da 

ordem 1.300%, comparativamente ao aumento de 170% do montante de indenizações pagas administrativamente diretamente pelo 
Consórcio. 
 

4 Somente no ano de  2008, o Seguro DPVAT pagou diretamente às vítimas, ou seus beneficiários, cerca de R$ 1,47 bilhão em 
indenizações, no entanto, nesse mesmo período, o repasse ao SUS alcançou mais de R$ 2 bilhões. 
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DPVAT e, por esse motivo, acarretavam sérios problemas de aplicação e interpretação, 
particularmente na esfera judicial. É importante esclarecer que essa medida não criou 
qualquer restrição ou dificuldade à quantificação da invalidez, mas, ao contrário, simplificou 
seus procedimentos, trazendo maior segurança e transparência ao sistema. Assim, ao graduar 
as lesões sofridas pelas vítimas dos acidentes, em respeito ao princípio da proporcionalidade, 
a tabela atende ao ideal de Justiça, por permitir que se atribua benefícios maiores àqueles que 
mais danos sofreram. 

Finalmente, o terceiro aspecto importante abordado pela Medida Provisória Nº 
451, de 2008, diz respeito ao ressarcimento às clínicas e hospitais privados conveniados ao 
SUS. O volume de indenizações, pagas pelo seguro, correspondentes a despesas com 
tratamento médico-hospitalar vem crescendo progressivamente nos últimos anos, sendo que 
85% (oitenta e cinco por cento) dos pedidos de indenização são feitos por hospitais e clínicas 
conveniados, e não pelo próprio beneficiário do seguro. Esses estabelecimentos vinham 
obtendo a cessão dos direitos da vítima do acidente de trânsito, e independentemente dos 
valores anualmente repassados ao SUS, buscavam a indenização junto ao Seguro DPVAT. 
Assim, a vedação expressa instituída visa tão somente deixar claro que os hospitais e clínicas 
conveniados não podem mais cobrar pelo atendimento, do seguro DPVAT, pois o SUS já vem 
recebendo para tanto, desde a edição da Lei Nº 8.212/91.  Ademais, é conveniente salientar 
que não há quaisquer prejuízos aos hospitais e clínicas referidos, pois em caso de atendimento 
às vítimas de acidente de trânsito, continuarão sendo reembolsadas regularmente pelo SUS. 

Desse modo, conforme se verifica, as vítimas de acidentes de trânsito 
continuam tendo as mesmas opções de atendimento que contavam anteriormente, em 
hospitais públicos, hospitais e clínicas particulares (despesas reembolsáveis pelo DPVAT 
limitadas a R$ 2.700,00), ou hospitais e clínicas conveniados ao SUS. 

Nesse sentido, tendo por base as alterações inseridas pelo diploma legal 
publicado pelo Governo Federal, o CNSP publicou em 2008 as Resoluções 192 e 196. A 
primeira disciplinou as condições tarifárias do seguro DPVAT, enquanto a segunda teve por 
objetivo regular a forma de pagamento da indenização da cobertura de despesas de assistência 
médica e suplementares. 

 

2.2.8. Reestruturação da Autarquia 

Uma das principais metas da Autarquia tem sido obter o atendimento das 
mínimas da SUSEP, em função das novas obrigações legais, da observância ao princípio da 
segregação de funções e da implantação de novas metodologias de controle e supervisão no 
desempenho de suas atividades institucionais. Foram encaminhadas ao Ministério da Fazenda 
e ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, propostas de criação de cargos de 
DAS e de alteração da fixação de cargos desta Autarquia e a conseqüente realização de 
concurso público, resultando em dois projetos de Lei que se encontram no Congresso 
Nacional, para apreciação. 

 

2.2.9. Mudança da Sede 

Em 2008, foi finalizado o processo de mudança de sede da SUSEP.  As novas 
instalações, mais confortáveis e espaçosas, melhoraram sensivelmente as condições de 
trabalho e a qualidade de vida de todos os servidores e prestadores de serviço da Autarquia.      
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A nova sede está localizada na Avenida Presidente Vargas, 730. No espaço 
cedido por 10 anos pelo Banco Central do Brasil, a SUSEP ocupa o 8º andar, o 9º andar, o 10º 
andar e o 13º andar, além de metade do subsolo e do 7º andar. Embora o espaço não seja 
suficiente para realocar todas as áreas da SUSEP na nova sede, a precariedade da situação 
anterior justifica plenamente a mudança, visto que o antigo imóvel estava superlotado. Por 
isto, no planejamento inicial, não havia a intenção de realocar todas as áreas da SUSEP na 
nova sede. No entanto, após reavaliação desse assunto pela da atual administração, a SUSEP 
solicitou mais espaço ao Banco Central que, após readaptação em suas instalações nesta 
praça, deverá ceder a outra metade do 7º andar. Como a SUSEP está pleiteando concurso 
público para o ingresso de novos servidores nos próximos anos, está sendo negociado também 
o 14º andar do Edifício. 

 
 
2.2.10. Outras Realizações Importantes 

� Alterações no regime repressivo 

Por força do novo comando legal estabelecido pelas Leis Complementares Nºs 
126 e 109, o regime repressivo e de aplicação de penalidades às infrações à legislação de 
seguros, resseguros, previdência complementar aberta e capitalização deverá sofrer profundas 
alterações, com as sanções passando a recair sobre os agentes responsáveis, e não mais sobre 
as sociedades supervisionadas. As alterações na regulamentação, de grande envergadura e 
complexidade, vêm sendo preparadas ao longo de todo o ano de 2008 por grupo de trabalho 
constituído especificamente para a finalidade, esperando-se que as minutas de Resoluções 
sejam submetidas ao CNSP até meados de 2009. 

 
� Taxa de fiscalização 

A Lei N° 7.944, de 20 de dezembro de 1989, instituiu a taxa de fiscalização dos 
mercados de seguro, de capitalização e de previdência privada aberta, cujo fato gerador 
decorre do poder de polícia legalmente atribuído à SUSEP. Para efeito de cálculo do valor 
devido por empresa, tal Lei definiu a margem de solvência como base de cálculo, além do 
número de unidades da federação e ramos em que a empresa opera como critérios de 
apuração. A tabela de incidência prevista na Lei não sofre, contudo, nenhuma espécie de 
atualização desde 1996, em virtude do término da correção monetária. 

 
Este fato, por si só, contribuiu substancialmente para o descasamento entre 

despesas e receitas, na medida em que limitou significativamente o seu crescimento. De 1996 
a 2007, a arrecadação da taxa de fiscalização do órgão aumentou 72%, enquanto suas 
despesas aumentaram 184%. Vale ressaltar que, no mesmo período, a taxa de inflação, 
medida pelo IPCA, acumulou variação de 112% e o crescimento nominal dos prêmios de 
seguros foi da ordem de 286%. Em 2007, a receita total da SUSEP com a taxa de fiscalização 
representou apenas 48% do total de despesas (R$ 44,3 milhões contra despesas de R$ 92,1 
milhões), o que evidencia a grande defasagem do atual critério de cálculo, assim como a 
urgência de se corrigir tal deficiência de forma a que os contribuintes não sejam chamados a 
complementar os recursos necessários para a fiscalização das empresas do setor. 

 
Esse cenário tende a se agravar pela necessidade do órgão de aperfeiçoar sua 

fiscalização, considerando a crescente importância do mercado de seguros na economia do 
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País, e pelo aumento expressivo das atribuições da SUSEP com a publicação da Lei 
Complementar Nº 126, de 15 de janeiro de 2007. 

A transição para esse novo modelo regulatório vem sendo buscada há alguns 
anos, através do aperfeiçoamento do modelo regulatório das seguradoras, por meio da 
implementação da supervisão baseada em riscos e controles.  

Como decorrência de sua implementação, novos processos de trabalho estão 
gradativamente sendo incorporados às rotinas dos departamentos técnicos da Autarquia, entre 
os quais merece destaque o desenvolvimento de exigências de capital com base no risco da 
operação de cada empresa, a análise de seus planos de negócios e, nos casos de empresas 
menos capitalizadas, o acompanhamento de planos corretivos ou de recuperação de solvência. 
Ressalta-se que a revisão das regras de capital ocorre no momento em que os riscos 
transferidos através de resseguro deixam de ser exclusividade do IRB-Brasil Re (ressegurador 
controlado pelo Governo Federal), para ser uma opção das seguradoras. Nesse novo cenário, o 
risco de crédito das seguradoras cresce significativamente, criando a demanda indireta pelos 
serviços da SUSEP. 

Todos estes fatores apontam para a necessidade de se adequar a estrutura do 
órgão. Nesse contexto, faz-se necessária, portanto, uma urgente revisão dos critérios de 
cálculo da Taxa de Fiscalização, de forma a se garantir o equilíbrio orçamentário da 
Autarquia, ao corrigir a defasagem supracitada, além de ampliar a sua cobrança para o 
mercado de resseguros, por força da Lei Complementar Nº 126, de 15 de janeiro de 2007. 

Dessa forma, a SUSEP fez proposição de Lei, sugerindo que a Taxa de 
Fiscalização passe a incidir também sobre as sociedades resseguradoras.  A proposta inclui 
ainda, revisão dos valores da taxa cobrados atualmente pela SUSEP, conforme Lei n° 7.944 
de 1989, de forma a contemplar o crescimento do mercado e a necessidade de aprimoramento 
nos controles e fiscalização dos mercados regulados pela SUSEP. 

 
� IFRS 

A Contabilidade está passando por uma grande transformação, o International 
Accouting Standards Board (IASB), órgão responsável pela emissão das normas 
internacionais de Contabilidade, com sede em Londres, tornou-se referência mundial.  

A SUSEP, por meio do Departamento de Controle Econômico, vem buscando, 
junto ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, estudar as normas internacionais, 
discuti-las com o mercado e adotá-las, na medida do possível.    

Em 2008, foram efetuados diversos movimentos, quais sejam: 

� Participação efetiva em reuniões do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
resultando em aprovação pela SUSEP de 11 normas emitidas por aquele Comitê. 

� Participação ativa no grupo de trabalho para tratar dos impactos referente a 
aplicação do IFRS 4 (Contratos de Seguros) no Brasil, resultando em um documento 
divulgado ao mercado supervisionado sobre as principais mudanças que haverá nas normas 
para 2010, quando ocorrerá a convergência. 

� Adequação das normas contábeis para a evidenciação das operações de 
resseguro considerando o mercado aberto e alinhadas as normas internacionais. 
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� Capitalização 

Com relação ao aprimoramento do marco legal, e com o objetivo de dar maior 
transparência ao segmento de capitalização e disciplinar as operações realizadas pelas 
empresas em sintonia com as novas tendências dos títulos ofertados, foi publicada a Circular 
SUSEP Nº 365/2008 que estabelece novas normas para a elaboração, a operação e a 
comercialização de títulos de capitalização. Essa Circular teve seu texto aprimorado com a 
publicação da Circular SUSEP Nº 378/2008 

Ainda dentro do segmento de capitalização foi publicada a Circular SUSEP Nº 
376/2008 com o objetivo de regular a operacionalização, a emissão de autorizações e a 
fiscalização das operações de distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vinculadas à 
doação de títulos de capitalização ou à cessão de direitos sobre os sorteios inerentes aos títulos 
de capitalização. Esse normativo foi necessário em virtude do seu caráter regulamentador do 
Decreto Nº 6388/2008. 

 

� Provisões Técnicas 

No que tange às provisões técnicas, a autarquia ao longo de 2008 implementou 
alguns procedimentos com vistas a aperfeiçoar o monitoramento dos números informados à 
SUSEP. Foi introduzido mecanismo de acompanhamento das provisões matemáticas de 
benefícios a conceder dos produtos PGBL e VGBL, com a implantação dos quadros de 
portabilidades no Formulário de Informação Periódicas - FIP. É importante registrar que o 
montante acumulado por esses produtos é da ordem de R$ 110 bilhões, o que representa 
aproximadamente 80% do total das provisões do setor de previdência e vida individual. 

Assim, desde setembro de 2008 as empresas recebem relatórios detalhados, por 
plano, com o cálculo da provisão matemática de benefícios a conceder, onde se destaca 
aqueles planos que apresentaram as maiores diferenças entre os valores calculados e 
informados. Como conseqüência, foi constatada uma importante melhoria no percentual de 
adequação das empresas, que passou de 13 empresas com divergências superiores a 1% para 
apenas 2 empresas em dezembro de 2008. 

Já para as provisões matemáticas de benefícios a conceder dos planos 
tradicionais, o que se observa é o volume da ordem de R$ 18 bilhões, volume este que 
permaneceu praticamente inalterado ao longo de 2008. Para essas provisões, A SUSEP 
iniciou em 2008 o projeto que visa a incorporar ao sistema de acompanhamento das provisões 
- SIMPREV um módulo de cálculo para a provisão matemática de benefícios a conceder, o 
que envolverá a criação de um novo quadro estatístico para o FIP/SUSEP. Esse trabalho 
deverá ser concluído no primeiro semestre de 2009. 

A SUSEP também desenvolveu novo módulo de acompanhamento da base de 
dados encaminhada pelas sociedades seguradoras (quadros estatísticos de sinistros, sinistros a 
liquidar e prêmios), com vistas a possibilitar maior consistência da base de dados. Assim, 
espera-se que esse trabalho venha refletir diretamente na melhoria dos valores das provisões 
constituídas e informadas pelas empresas supervisionadas. 

Com a abertura do mercado de resseguros foi necessária a criação de campo 
específico nos quadros do FIP/SUSEP, além da atualização do respectivo manual de 
orientação, de forma a permitir o acompanhamento das provisões de resseguro. Foi 
necessária, também, a elaboração de Minuta de Resolução e de Circular que dispõem sobre a 
contratação de seguros em moeda estrangeira e de seguros no exterior. Este trabalho foi 
parcialmente concluído com a publicação da Resolução CNSP Nº 197/2008. 



Relatório de Gestão da SUSEP – 2008  

 

  24 /95 

A quebra do monopólio do resseguro e a discussão no novo modelo de 
contabilização – IFRS tornou necessária a alteração da Resolução CNSP Nº 162/2006 que 
trata das provisões técnicas, de forma a tornar as provisões brutas de resseguro. Esse trabalho 
foi concluído com a publicação da Resolução CNSP Nº 195/08. No entanto, para que a 
SUSEP pudesse fazer o acompanhamento das provisões técnicas brutas de resseguro, a partir 
de janeiro/09, foi necessário algumas alterações nos relatórios gerenciais de determinadas 
provisões e no manual de orientações, além de alterações nos quadros do FIP/SUSEP, seus 
manuais de orientação e suas respectivas críticas. 

 

� Ações no Âmbito Internacional  

No âmbito das relações internacionais, a SUSEP realizou as seguintes 
atividades durante o exercício de 2008. 
 

� Participação em Organismos Internacionais 
 
• 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 globais de seguros (insurance core principles), critérios (standards) e textos de 
orientação (guidance papers), disponibiliza treinamento e apoio em assuntos relacionados à 
supervisão de seguros e organiza reuniões e seminários.  

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, 
assumindo sua presidência em outubro de 2007.  

Desde 2007, a SUSEP integra o Sub-Comitê de Resseguros da IAIS.  A 
SUSEP também, sempre que demandada, responde aos diversos questionários remetidos pela 
IAIS. 

A SUSEP participou dos seguintes eventos da IAIS: Reuniões do Sub-comitê 
de Solvência e Atuária: Malásia, Estados Unidos e Alemanha; Reuniões do Grupo de 
Trabalho Conjunto IAIS-CGPAP: China, Colômbia, Suíça; Reuniões do Sub-comitê de 
Resseguros: Estados Unidos; Reuniões Trianuais: Suíça, Coréia  e Conferência Anual da 
IAIS: Budapeste.  

Em 2009, será sediada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, a 16ª 
Conferência Anual da IAIS, maior evento do mundo no gênero, reunindo mais de 600 
participantes, tendo esta Autarquia como anfitriã e responsável por sua organização.  

Como parte dos preparativos para a Conferência, iniciados em 2005, foi 
firmado, em abril de 2008, convênio com a FUNENSEG - Fundação Escola Nacional de 
Seguros, por meio do qual esta se comprometeu a contratar e custear as despesas incorridas 
por conta da realização do evento, sendo os valores respectivos reembolsados a seu caixa 
através de verbas oriundas das inscrições dos participantes, bem como das verbas 
disponibilizadas pelos patrocinadores. Nesse contexto, cabe à SUSEP prestar à Fundação, 
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toda colaboração técnica necessária, com vistas a subsidiar os trabalhos finalísticos a serem 
desenvolvidos.  

Destaca-se a participação da SUSEP na 15ª Conferência Anual da IAIS, 
realizada em 2008, em Budapeste, Hungria, quando foi oficializado convite a todos os 
participantes do evento supracitado, para a 16ª Conferência Anual da IAIS, tendo sido 
realizadas reuniões com a secretaria da associação, nas quais os representantes da SUSEP 
mantiveram contato com os organizadores do evento de 2008, e puderam esclarecer detalhes e 
aspectos relevantes para a adequada realização da conferência no Brasil em 2009.  

 

• 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. 

Durante sua Assembléia Anual, a ASSAL decidiu criar um grupo de trabalho 
de Microsseguros, a ser presidido pelo Brasil, o que efetivamente ocorreu em novembro de 
2008, durante assembléia realizada em San Salvador, El Salvador. O resultado do trabalho 
realizado pela SUSEP em 2008 no âmbito deste grupo é apresentado com mais detalhes no 
item 2.2.3 deste relatório. 

A SUSEP participou, ainda, como palestrante do Seminário de Capacitação em 
Seguros da ASSAL, realizado no período de 10 a 14 de novembro de 2008 em San Salvador, 
El Salvador no Chile, com o tema Microsseguros. 
 

• ASEL - Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos 

A ASEL é uma Associação composta por 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. 

Na "XII Conferencia e V Assembléia Geral da Associação de Supervisores de 
Seguros Lusófonos (ASEL)", realizada no período de 18 a 22 de novembro de 2008 em 
Macau, a SUSEP ministrou palestra sobre Microsseguros, evolução do mercado de seguros 
brasileiro e sobre seu Sistema de Informações Periódicas – FIP. 

 
 
� Participação em Negociações Internacionais  
 
• Mercosul – Mercado Comum do Sul 

Entre as negociações internacionais das quais a SUSEP participa, destacamos 
aquelas no âmbito do MERCOSUL, já que a SUSEP é a representante do Governo Brasileiro 
na Comissão de Seguros e nas Subcomissões de Margem de Solvência e de Resseguros do 
MERCOSUL, vinculadas ao Sub Grupo de Trabalho nº 4 – Assuntos Financeiros (SGT-4). 
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Durante o exercício de 2008, a SUSEP desempenhou a função de coordenador 
da Comissão de Seguros, onde foi avaliada a implementação dos princípios básicos da IAIS 
no âmbito do Mercosul. 

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 na Argentina, para 
assessoramento em temas relacionados a seguros de transporte. Promoveu também um 
encontro bilateral entre Brasil e Argentina com o objetivo de dar apoio à ANTT nas tratativas 
de implementação e harmonização de normas sobre o trânsito terrestre entre os dois países, 
especificamente no que concerne à área de seguros.  

 

•  Outras Negociações Internacionais 

Ao longo de 2008, foram desenvolvidos trabalhos de suporte às equipes de 
negociadores do Governo Brasileiro do Setor de Serviços, sob a Coordenação da CAMEX em 
negociações da OMC e  do MRE – Ministério das Relações Internacionais, também na OMC. 

Além disso, houve participação na Reunião da Comissão Brasil - Guiana do 
Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Carga, em 
Georgetown/Guiana, na promoção de um acordo bilateral entre ambos os países. 

 
 
2.3. 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. 

Nesses 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) 2008: 

� assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seus 
dependentes; 

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

� auxílio-alimentação aos servidores e empregados; 

� auxílio-transporte aos servidores e empregados; 

� capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e 
requalificação; 
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� concessão de empréstimos para liquidação de sociedades seguradoras, de 
capitalização e previdência complementar aberta (Lei Nº 10.190, de 2001 – art. 3º) ; 

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

� Aquisição de imóvel no Rio Grande do Sul para a SUSEP; 

� gestão e administração do programa; 

� publicidade de utilidade pública; 

� sistema informatizado da Superintendência de Seguros Privados. 

� regulamentação dos mercados de seguros, capitalização e previdência 
complementar aberta; 

� supervisão e fiscalização dos mercados de seguros, capitalização e 
previdência complementar aberta. 
 
 
 
2.3.1. Programa 0779 - Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta e Capitalização 
 
Dados Gerais do Programa 
 

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 

Objetivo Específicos Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas 

Gerente do programa Armando Vergílio dos Santos Júnior 

Gerente executivo Paulo Roberto Fleury Araújo 

Responsável pelo programa no 
âmbito da UJ 

Armando Vergílio dos Santos Júnior 

Indicadores ou parâmetros 
utilizados para avaliação do 
programa 

- Taxa de Participação da População Nacional nas 
Receitas dos Mercados de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta e Capitalização - Relação 
percentual entre o Total das Receitas dos Mercados 
de Seguros, Previdência Complementar Aberta e 
Capitalização (que é igual ao acumulado dos 
prêmios/contribuições dos mercados de seguros, 
previdência complementar aberta e capitalização 
recolhidos), no ano, e a população nacional estimada 
a cada ano pelo IBGE.  
- Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta e Capitalização Alinhadas Com 
as Regras de Capital Baseado em Risco de Subscrição -
Relação Percentual entre as Empresas Alinhadas 
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Totalmente com as Regras de Capital Baseado em Risco 
de Subscrição e o Total de Empresas dos Mercados de 
Seguros, Previdência Complementar Aberta e 
Capitalização, no ano.  
- Taxa de Participação das Reservas dos Mercados de 
Seguros, Previdência Complementar Aberta e 
Capitalização no Produto Interno Bruto(PIB) - :    
Relação percentual entre as Reservas dos Mercados de 
Seguros, Previdência Complementar Aberta e 
Capitalização e o Produto Interno Bruto - PIB, 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 2008 foram os 
seguintes: 
 

 

INDICADOR PREVISTO APURADO 

Razão das Receitas dos Mercados de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta e Capitalização sobre a População 
Nacional 

 

R$408,87 per capita 

 

R$ 446,37 per capita 

Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta e Capitalização Alinhadas Com as 
Regras de Capital Baseado em Risco de Subscrição 

 
13% 86,2 % 

Taxa de Participação das Reservas dos Mercados de Seguros, 
Previdência Complementar Aberta e Capitalização no 
Produto Interno Bruto(PIB) 

 
6,9% 6,34 % 

 
  
Razão das Receitas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e 
Capitalização sobre a População Nacional. 

Em 2008, o total das receitas dos mercados de seguros, previdência 
complementar e capitalização superou a estimativa inicial em aproximadamente 7%. Tal 
acréscimo tem como origem, principalmente, as diferenças de projeções de receitas oriundas 
do DPVAT e VGBL. 

 
 
Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização 
Alinhadas Com as Regras de Capital Baseado em Risco de Subscrição 

Este indicador passou a ser utilizado como parâmetro para avaliação do 
programa a partir de janeiro/2008, e sua estimativa inicial de 13% de adequação foi baseada 
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na Resolução CNSP Nº 158 de 26/12/2006. Além disso, consideramos a adequação em todos 
os segmentos supervisionados pela SUSEP: seguros, previdência e capitalização. 

Ocorre que em dezembro de 2007, através da Circular SUSEP Nº 355, foi 
realizada a reavaliação dos parâmetros de adequação. Nessa oportunidade, foi realizada nova 
medição, incluindo somente as operadoras de seguros, onde obteve-se o índice de 69%. 

Assim, para efeito de cálculo do indicador estamos considerando todas as 
empresas previstas na Resolução CNSP Nº 178/2007. 

Nesse contexto, o percentual de empresas adequadas subiu de forma marcante, 
pois saltou de 69% em 12/2007 para 86,2% em 12/2008. A principal causa deste salto 
provavelmente se deve à solicitação dos planos de Recuperação e Corretivos às sociedades 
seguradoras com capital inadequado, conforme previsão nas Resoluções CNSP Nºs 156 e 
157/2006. Tal ação regulatória forçou as companhias a desenhar planos para fins de 
adequação da insuficiência com prazos e metas definidos. 

Tendo em vista a crise financeira deflagrada no último trimestre de 2008, o 
índice poderia ter sido ainda melhor em 12/2008. Uma das conseqüências da crise foi a queda 
do mercado acionário. As empresas com parte da carteira investida nesta classe de ativos 
provavelmente foram atingidas, diminuindo sua capacidade financeira, influenciando, por fim, 
o índice. Tendo em vista a característica conjuntural inerente a crises, espera-se que esta 
situação não perdure nos próximos anos. 

 
 
Taxa de Participação das Reservas dos Mercados de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta e Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) 

A taxa referente às reservas dos mercados supervisionados manteve-se em 
conformidade com o previsto pela SUSEP para 2008. Foi detectado apenas o acréscimo de 
0,56%, em relação à projeção inicial. 

 
 
2.3.2. Principais ações do programa 
 
 Finalísticas 
 

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

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

� 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 

 
� Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação 

e Requalificação (4572); 
� Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados (2216); 
� Gestão e Administração do Programa (2272). 
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2.3.3. Gestão das ações 
 
2.3.3.1. Ação 2214 – Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e 
Previdência Complementar Aberta 
 
 
 Dados gerais da ação 
 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Supervisionar e fiscalizar a atuação dos agentes dos 
mercados de seguros, previdência complementar aberta e 
capitalização, prevenindo ou corrigindo situações 
irregulares, com foco na gestão de riscos das empresas, 
preservando sua solvência e capacidade econômico-
financeira, além de divulgar informações ou recomendações 
e esclarecer e orientar os participantes dos mercados. 

Descrição 

Acompanhamento da atuação dos participantes dos 
mercados de seguros, previdência complementar aberta e 
capitalização, o que inclui as atividades de resseguro, com o 
propósito de identificar e coibir práticas irregulares ou 
ilícitas, inclusive executando fiscalização in loco nos agentes 
participantes dos mercados, analisando pedidos de aprovação 
de atos administrativos e de planos, instaurando e 
conduzindo processos administrativos sancionadores, e 
dando subsídios para o julgamento de processos para 
eventuais punições, buscando o cumprimento de normas e 
ações regulares de mercado, e mantendo controles das 
informações relacionadas às operações da SUSEP junto aos 
mercados. 

Unidade responsável pelas decisões 
estratégicas 

Superintendência de Seguros Privados 

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

Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por gerenciamento 
ou execução da ação 

SEGER – Secretaria Geral 

Competência institucionais 
requeridas para execução da 
ação 

Paulo Roberto Fleury Araújo – Secretário-Geral Substituto 

 
 
Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira 1.250.000,00 484.245,00 38,74 

Física 3.760 6.084 161,81 
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META FÍSICA PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Fiscalização in loco 
120 171 142,50 

Atos Societários Analisados 
1.300 1.622 124,76 

Planos Analisados 1.120 3.135 279,90 
Pas Analisados  1.220 1.156 94,75 
 a) DETEC 120 230 191,66 

 b) DECON 200 298 149 

 c)  DEFIS 900 628 69,77 

Total 3.760 6.084 161,81 

 
 

Para efeito de registro da meta física dessa ação consideramos a quantidade de 
fiscalizações externas realizadas, atos societários, análise de planos e análise de processos 
administrativos sancionadores – PAS, onde: 

� Análise de Atos Societários: Todo ato de gestão das sociedades/entidades 
fiscalizadas e reguladas, constituídas na forma de Sociedade por Ações, por esta Autarquia, 
que careçam de aprovação/autorização, nos termos das legislações primárias (Lei Nº 6.404/76 
e alterações {Sociedade por Ações}, Lei Complementar Nºs. 109/2001, 126/2007, Decreto 
73/66, Decreto-Lei Nº 60459/67, 261/67, etc) e infralegais. 

A análise dos processos administrativos de atos societários é contabilizado pela 
elaboração de pareceres, que podem proferir o deferimento ou  indeferimento, com o 
conseqüente encaminhamento de  cartas de exigências ou de aprovação e portarias, no caso de 
reforma estatutária. 

� Análise de Planos: A análise em geral ocorre sempre que um plano novo ou 
uma alteração de plano são protocolados na SUSEP. Uma alteração de plano é normalmente 
protocolada para atender às exigências feitas pelo Departamento Técnico Atuarial, visando 
adequar tecnicamente o produto originalmente submetido; quando do interesse da empresa; ou 
quando da necessidade de adaptação de um plano em função da entrada em vigor de um novo 
normativo.  

A análise é contabilizada pela elaboração de um parecer e/ou carta que pode 
deferir, indeferir, suspender (temporária ou definitivamente) ou apresentar exigências a um 
produto. 

� Análise de PAS: O processo é considerado analisado quando proferida a 
decisão em 1ª instância pelos Chefes de Departamentos. 

� Fiscalização Externa: A ação de fiscalização externa é medida pela 
quantidade de fiscalizações in loco efetuadas durante o exercício. 

Destacamos a seguir, as ações de supervisão e fiscalização no âmbito de cada 
departamento, em complemento às realizações elencadas no item 2.2, assim como sobre os 
comentários dos resultados das metas físicas: 
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2.3.3.1.1.1. - Ações no Âmbito do Departamento de Fiscalização 
 

� Fiscalizações in Loco 
 

Os dados constantes dos quadros seguintes demonstram os procedimentos de 
fiscalização direta in loco da Autarquia, realizados pelo Departamento de Fiscalização. Vale 
destacar que foi superada a meta prevista de 120 inspeções, tendo sido realizadas 171 ao 
longo do exercício de 2008. Desse total, 141 foram realizadas em seguradoras, representando 
aproximadamente 70% dos trabalhos realizados no período. 

A seguir apresentamos tabela demonstrando os trabalhos de fiscalização in loco 
realizados no âmbito do Departamento de Fiscalização no exercício de 2008. 

 

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

Sociedades Seguradoras - 1 - 24 31 3 14 11 14 7 13 2 120 
Sociedades Seguradoras - SFH - 2 3 4 2 2 - 3 2 2 1 - 21  
Entidades de Previdência 
Complementar 2  1 - - - 1 1 1 - 1 - 7 
Sociedades de Capitalização - - - - - - - 1 2 2 - - 5 
Sociedades Corretoras - - - - - 1 - - - - - - 1 
Outros 2 3 - - 1 1 - - 7 - 1 2 17 
TOTAL 4 6 4 28 34 7 15 16 26 11 16 4 171 

 
 

� Supervisão Continua 

No ano de 2008 foi dado início ao projeto de supervisão contínua em alguns 
dos principais grupos econômicos de nosso mercado supervisionado, que consiste na 
utilização de procedimentos de fiscalização com a finalidade de avaliar as empresas 
continuamente, no tocante ao risco inerente às suas operações, à suficiência e adequação de 
suas estruturas de controles internos e o cumprimento das normas em vigor, antecipando-se à 
ocorrência de problemas que possam afetar sua solvência.  

Nos trabalhos realizados nas empresas que estão sob supervisão contínua, além 
da avaliação econômico-financeira, busca-se uma análise mais abrangente, abordando 
questões como o planejamento estratégico das instituições, as políticas operacionais das 
principais áreas, o ambiente de tecnologia da informação, os sistemas de gerenciamento dos 
riscos, dentre outros.  

Com efeito, a SUSEP passou a dispor de um volume maior de informações e 
avaliações quantitativas e qualitativas, que permitem a adoção de medidas corretivas ou 
punitivas tempestivamente.  

Dessa forma, com a supervisão contínua está sendo possível a evolução para 
um novo cenário, através da adoção de um modelo proativo, prudencial e com ações 
previamente planejadas. 

No entanto, deve-se registrar que devido ao reduzido quantitativo de servidores 
da SUSEP, a supervisão contínua ficou limitada, em 2008, a cinco equipes, com somente dois 
membros em cada uma.  
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Cada equipe ficou responsável por um ou mais grupos econômicos ou de 
empresas, sendo que o total de empresas submetidas à supervisão contínua representa mais de 
50% do mercado em volume de provisões técnicas constituídas.  

Por fim, é importante ressaltar que para viabilizar a extensão desse projeto a 
todo mercado supervisionado, se faz necessária a ampliação do quadro de servidores da 
SUSEP, bem como o incremento no quantitativo de funções comissionadas, que nos 
possibilite constituir equipes com um supervisor-chefe. 

Com o objetivo de obter amplo conhecimento de determinadas áreas, processos 
ou produtos (módulos) das companhias ou conglomerados supervisionados, o Departamento 
de Fiscalização realizou em 2008 diferentes módulos de fiscalização, que apresentamos a 
seguir: 

� Módulo “Solvência” 

Em 2008 foram realizados 36 trabalhos desse módulo de fiscalização, no qual a 
ênfase é na avaliação da consistência dos demonstrativos contábeis, e da solvência das 
companhias supervisionadas, bem como na verificação da existência, suficiência e adequação 
dos seus ativos em relação aos seus passivos. Além disso, busca-se a verificação da 
conformidade dos procedimentos das empresas em relação às normas vigentes.  

 
Nesse exercício foram realizadas inspeções com foco na avaliação de solvência 

nas empresas que se encontravam sujeitas à apresentação de plano corretivo ou de 
recuperação em face de insuficiência de capital mínimo requerido para operar, a partir da 
aplicação das novas regras de capital instituídas por meio da Resolução CNSP Nº 178/2007. 

� Módulo “Seguro Habitacional do SFH” 

No exercício de 2008 foram realizadas fiscalizações no módulo seguro 
habitacional do SFH, em todas as sociedades seguradoras que no exercício anterior atuaram 
naquele ramo. A fiscalização das operações do seguro habitacional é realizada em função do 
disposto na Resolução CNSP Nº 2/1993 e na Portaria MF Nº 243/2000, com as alterações 
introduzidas pela Portaria MF Nº 029/2006.  

A SUSEP tem adotado o procedimento de fiscalizar anualmente todas as 
Sociedades Seguradoras que estejam operando o Seguro Habitacional há pelo menos doze 
meses, sendo que em 2008 foram realizados 23 inspeções, das quais 21 (vinte e uma) em 
Seguradoras, e 2 (duas) diligências em estipulantes, assim distribuídas: 

a) Fiscalização Modular do SH/SFH 
Foram realizadas 12 (doze) 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 6(seis) autos de 
infração. 

b) Diligências do SH/SFH 

Um total de 9 (nove) 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 2 (duas) diligências em estipulantes do 
SH/SFH, direcionadas às atividades de batimento de cadastros de prêmios de seguros, para os 
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fins a que se referem os artigos 53 e 54 da MP Nº 2.181, de 24 de agosto de 2001, e as 
Resoluções do CCFCVS Nº 133/2002 e Nº 193/2006. 

d) Convênio SUSEP/Caixa para inspeções técnicas de engenharia em 
imóveis sinistrados de DFI  

No exercício, em decorrência das atividades abrangidas pelo convênio de 
cooperação técnica assinado com a Caixa Econômica Federal foram propostas 9 
representações contra diversas Sociedades Seguradoras.  

 
� Módulo “governança corporativa e controles internos” 
 
Modalidade empregada com o objetivo de avaliar a governança corporativa e a 

existência, a conformidade, a suficiência e a qualidade das políticas e dos controles internos 
adotados pelas companhias supervisionadas. Em 2008 foram realizados 31 trabalhos com esse 
objetivo. 

 
� Módulo “lavagem de dinheiro” 
 
Modalidade empregada com o objetivo de verificar o cumprimento da Lei Nº 

9.613, de 3 de março de 1998 e demais normas relacionadas à prevenção da lavagem de 
dinheiro. Em 2008 foram realizados 21 trabalhos relativos a esse módulo. 

 
� Fiscalização específica ou diligência 
 
Modalidade cujo escopo de trabalho, objetivos pretendidos e procedimentos 

utilizados são determinados pela especificidade da situação. Normalmente, a fiscalização 
específica tem por objetivo examinar um fato ou ocorrência pontual, e em muitas vezes é 
decorrente de solicitações do Poder Judiciário. Em 2008 foram realizadas 41 diligências. 

 
� Módulo “Subscrição” 
 
Visa analisar as políticas e procedimentos de subscrição de riscos por parte das 

Seguradoras. Em 2008 foram realizados 19 trabalhos relativos a esse módulo. 
 
 

� Regimes Especiais 
 

Agilizar os procedimentos adotados no curso das empresas submetidas a 
regimes especiais, com o intuito de promover o pagamento dos credores habilitados o quanto 
antes, tem sido o objetivo principal da SUSEP na condução desses regimes. 

Além disso, 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, no caso das massas sem recursos 
disponíveis. 

Cabe ressaltar que as novas regras de capital e o aumento da competitividade 
do mercado supervisionado, em especial a partir da abertura do mercado de resseguros, são 
elementos que podem conduzir a um maior número de empresas submetidas a regimes 
especiais nos próximos anos.  
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Em 2008 houve um incremento nas visitas técnicas realizadas nas sociedades 
submetidas a regimes especiais, em comparação com 2007, conforme quadro abaixo, visando 
uma maior efetividade no acompanhamento de tais regimes. Com efeito, foram realizadas 
diligências na Cia. Internacional de Seguros, na GNPP Seguradora S/A, no Montepio 
Nacional dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica, no Montepio Beneficente 
Montese, na Nova York Cia. de Seguros e na Interbrazil Seguradora S/A. 

 
VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS 

 
FISCALIZAÇÕES REALIZADAS 2007 2008 

Sociedades Seguradoras 3 2 

Sociedades Seguradoras - SFH 3 6 

 
   

Destacamos ainda em 2008: 
 

� Intervenção no Vida Clube de Seguros;  
 
� Direção Fiscal na Prevbras Sociedade Nacional de Previdência Privada e na 

RS Previdência;  
 
� Liquidação Extrajudicial na Preferencial Cia. de Seguros, na F&Z 

Participações Societárias Ltda., no Vida Clube de Seguros, encerrando-se as Intervenções ali 
anteriormente instauradas, e na Empresarial de Previdência Privada;  

 
� Conversão da Direção Fiscal da Sulina Seguradora S/A em Liquidação 

Ordinária; 
 
� Encerramento da Liquidação Extrajudicial por extensão na Santo Inácio 

Agropecuária e Participações Ltda. 
 
� Falência da Megacap Capitalização S/A (antiga Global Capitalização S/A). 
 
Em suma, em 2008 foram instaurados sete regimes especiais e sete foram 

encerrados, conforme quadro abaixo: 
 

REGIMES ESPECIAIS – ALTERAÇÕES NO EXERCÍCIO 
 

Tipo  Direção Fiscal Intervenção 
Liquidação 

Extrajudicial 
Liquidação 
Ordinária 

Instaurados 2 1 4 1 

Encerrados 1 3 2 1 

 
Desta forma, ao final do exercício de 2008, havia 23 empresas em Liquidação 

Extrajudicial, com outras 15 liquidadas por extensão; 7 empresas em Liquidação Ordinária e 3 
empresas em Direção Fiscal. 
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REGIMES ESPECIAIS EXISTENTES NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS  
 

Tipo 2004 2005 2006 2007 2008 

Liquidação Extrajudicial 27 32 31 35 38 

Liquidação Ordinária 7 7 7 6 7 

Intervenção - - - 2 1 

Direção Fiscal 2 3 1 2 3 

Falência - 11 13 13 14 

Total 36 53 52 58 62 

 
 

� Atendimento ao Público 
 

Relacionamos a seguir quadro com o resultado dos procedimentos internos do 
DEFIS, demonstrando o número de atendimento ao público nos últimos anos. 
 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
 

Assunto 2004 2005 2006 2007 2008 

Sociedade Seguradora 31.948 36.570 19.917 22.692 30.655 

Previdência Complementar Aberta 3.394 2.646 1.854 1.864 2.284 

Capitalização 3.216 1.733 1.363 1.004 629 

Corretores de Seguros 3.119 2.357 1.407 1.448 1.937 

Regimes Especiais 1.931 1.723 1.614 1.208 882 

Outros/Andamento de processos 18.818 18.524 8.954 14.701 18.794 

Total 68.794 62.132 35.109 42.917 55.181 

 
O crescimento observado no número de atendimentos ocorreu principalmente 

em função da maior demanda por informações sobre o Seguro DPVAT, cujo quantitativo de 
atendimentos passou de 8 mil em 2007 para 16 mil em 2008, aproximadamente. 
 
 
� Processos Administrativos  
 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS 
 

Assunto 2004 2005 2006 2007 2008 

Denúncia 1.040 1.097 1.144 679 762 

Representação 109 126 119 294 145 

Auto de Infração 78 58 85 64 59 

Total 1.227 1.281 1.348 1.037 966 
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PAS Analisados PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Denúncia/ 
Representação/ Auto 
de Infração 

900 628 69,77 

 

A princípio, a previsão para 2009 foi de que o DEFIS julgaria cerca de 900 
processos, o que acabou não se confirmando em função não só da escassez de recursos 
humanos do Departamento, mas também pelo fato de que nesse período foi promovida uma 
grande reestruturação da área, com a implantação da Supervisão Contínua e baseada em riscos 
e controles, além do desenvolvimento de manuais de procedimentos e módulos de 
fiscalização, considerando esse novo enfoque. Com efeito, tal reestruturação acabou 
demandando mais tempo e esforços do que o esperado, o que acabou se refletindo no número 
de processos julgados, que atingiu aproximadamente 70% do total estimado para o exercício.    

 
PROCESSOS JULGADOS 

 

ORIGEM 
2007 2008 

Quant. Quant. 

Denúncia 696 392 

Representação 576 164 

Auto de Infração 172 72 

Total 1.444 628 

 
Nesse contexto, vale destacar que o número de processos julgados em 2007 foi 

bastante elevado, em função de todos os esforços terem sido concentrados na redução do 
estoque de processos pendentes de julgamento, visando eliminar o risco de prescrição, 
distorcendo em parte a comparação com o exercício de 2008. 

 

2.3.3.1.1.2. Ações no Âmbito do Departamento Técnico Atuarial 

 

� Planos Analisados 

 

Planos 
Analisados 

PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

1.120 3.135 279,91 

 

Quando da elaboração do PPA 2008 – 2011, o DETEC previu, inicialmente, 
que houvesse uma redução no número de análise de planos, em função de mudanças na sua 
forma de atuação, dentre as quais, a implantação da Nota Técnica Atuarial de Carteira em 
substituição às Notas Técnicas Atuariais de Produto; e a implantação do Sistema de Registro 
Eletrônico de Produtos.  
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Com relação à Nota Técnica Atuarial de Carteira - NTAC, apesar do processo 
já ter sido iniciado, com a publicação da Resolução SUSEP Nº 163/2007, e também da 
Circular SUSEP Nº 362/2008, restam ainda esforços para criar regulamentações específicas, 
para atender às particularidades de alguns ramos e grupamentos de ramos de seguro.  Nesse 
sentido, já foi publicada a Circular SUSEP Nº 368/2008 regulamentando a Carteira de 
Automóveis: Cascos/RCFV/APP, cujos efeitos começarão a ser percebidos a partir de 
maio/2009.  Após a sua publicação, espera-se uma redução no número de Notas Técnicas a 
serem analisadas deste grupo de ramos.  

Quanto ao Sistema de Registro Eletrônico de Produtos, este viria otimizar o 
atual processo de recebimento das Condições Contratuais dos planos de seguro, previdência e 
capitalização,  permitindo às áreas do DETEC serem mais eficientes nas suas análises. 

Considerando que a estrutura de funcionários atual do Departamento é 
deficitária, e que não houve a realização do concurso público, como prevíamos, todo o 
trabalho de regulamentação ainda encontra-se em desenvolvimento. Além disso, o referido 
sistema ainda não foi implantado (encontra-se em fase de testes), em parte também devido a  
razões de infra-estrutura, . 

Desta forma, não se concretizaram completamente as mudanças necessárias à 
redução prevista na meta de planos analisados.  

 

� Processos Administrativos 

 

PAS Analisados PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Representação 120 230 192% 

 

Quando da elaboração do PPA 2008 – 2011, o DETEC previa, inicialmente, 
que houvesse uma redução no número de análise de planos, em função de mudanças na sua 
forma de atuação, dentre as quais, a implantação da Nota Técnica Atuarial de Carteira em 
substituição às Notas Técnicas Atuariais de Produto;  e a implantação do Sistema de Registro 
Eletrônico de Produtos.  Em função da queda no número de análise de planos, previmos que 
ocorreria uma queda no número de Processos Administrativos Sancionadores - PAS abertos 
em virtude de irregularidades decorrentes desses planos.  Ocorre que este cenário não ocorreu, 
em função das razões já apresentadas.  

 
Podemos acrescentar que o DETEC não possui estoque de processos PAS para 

julgar, sendo os mesmos julgados à medida que são submetidos à Chefe do Departamento.  

Observa-se que houve um pequeno aumento no número de processos julgados 
pelo Departamento em 2008 em comparação com 2007. Apesar de não ter uma razão em 
particular, podemos citar alguns fatores que podem ter contribuído de alguma forma para este 
aumento, como a melhoria das informações disponibilizadas nos quadros estatísticos, 
permitindo identificar de forma mais eficiente as empresas com provisionamento inadequado; 
a elaboração de normativos que tratam da contratação de seguros em moeda estrangeira e de 
seguros no exterior (Resolução CNSP Nº 165/2007 revogada pela Resolução CNSP Nº 
197/2008), dentre outros.  
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Além da participação do DETEC nas atividades mencionadas nos itens 2.2.1, 
2.2.2 e 2.2.9, destacamos a seguir, outras ações de supervisão desenvolvidas pelo setor, no 
exercício de 2008. 

Fiscalização indireta das entidades por meio da análise da regularidade das 
condições gerais, nota técnica dos produtos de seguro e de capitalização, com a 
correspondente instauração de processo administrativo de representação quando detectada 
alguma irregularidade; 

� Acompanhamento dos limites técnicos e das provisões técnicas das 
entidades supervisionadas com base em testes de consistência e análise das avaliações 
atuariais enviadas pelas seguradoras; 

� Verificação da transmissão, adequação e desenvolvimento das informações 
utilizadas no acompanhamento das provisões técnicas e constantes nos quadros FIP/SUSEP 
bem como a elaboração do seu manual de orientação, sendo enviado mensalmente aviso de 
recusa dos quadros estatísticos de sinistros, sinistros a liquidar e prêmios; 

� Envio, mensalmente, por e-mail, dos relatórios gerenciais das provisões 
técnicas ao mercado segurador, com os valores informados pelas seguradoras e os calculados 
pelo DETEC, possibilitando que as empresas corrijam as provisões técnicas ou a base de 
dados; 

� Análise das consultas relacionadas aos contratos de resseguros, colocação de 
seguro no exterior e emissão de seguro em moeda estrangeira, além das consultas usuais em 
relação às demais operações supervisionadas; 

� Análise de reclamações do público, bem como de demandas do Ministério 
Público, atendimento a órgãos do governo (MF, ME, MPAS, ANEEL, BNDES), incluindo 
deslocamento de funcionários para reuniões em Brasília e no exterior; análise de projetos de 
lei; e participação em treinamentos internos e externos, e treinamento de estagiários; 

� Participação nas diversas Inspeções Modulares realizadas pelo DEFIS, por 
meio da troca de informações e por meio da análise do material obtido. 

� Participação nas 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. 

Por fim, deve ser destacada a participação do Setor nas discussões durante o 
ano de 2008 sobre a adoção de novos padrões contábeis para fins de avaliação de obrigações. 
Tendo em vista a adoção desses novos padrões, particularmente no que se refere à marcação a 
mercado e à marcação consistente com o mercado, o DETEC verificou a necessidade de 
inserir novas variáveis nos quadros estatísticos de vida individual e previdência (Importância 
Segurada, informações sobre excedentes técnicos e financeiros), com vistas a tornar esses 
quadros mais úteis para avaliação das obrigações e do risco de subscrição, e para a análise 
efetiva do casamento entre os fluxos e as taxas, obtidas com a composição dos ativos, entre 
outras. 

Em face da adoção desses novos padrões contábeis, o departamento demandará 
a execução do Teste de Adequação do Passivo - TAP, por meio do qual as seguradoras 
deverão verificar, em cada data de avaliação, se seu passivo reconhecido, em relação às 
operações de seguros, está adequado. Importante registrar que o TAP irá ser realizado através 
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do uso de estimativas correntes dos fluxos de caixa futuros, originados em seus contratos de 
seguros, reconhecendo, no resultado, qualquer deficiência apurada. Isso implicará na inclusão 
de um módulo para a realização do TAP no SIMPREV, o que se pretende concluir até o final 
desse ano. 

 

2.3.3.1.1.3. Ações no Âmbito do Departamento de Controle Econômico 

 

� Atos Societários Analisados 

 

Atos 
Societários 
Analisados 

PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

1300 1622 125% 

 

Houve aumento na quantidade de atos societários realizados pelas empresas, 
principalmente, em razão das novas normas de exigência de capital. Além disso, houve 
aumento na quantidade de reanálise, decorrente de erros cometidos pelas empresas. 

 

� Processos Administrativos 

 

PAS Analisados PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Representação 200 298 149% 

 

Houve aumento de processos administrativos instaurados devidos as falhas 
apresentadas pelas empresas supervisionadas,  no que tange as coberturas das reservas 
técnicas, não entrega das informações periódicas no prazo estabelecidos pelas normas, 
preenchimento incorreto dos quadros do FIP, não atendimento as solicitações da SUSEP, 
dentre outros. Adicionalmente, tivemos empresas desenquadradas em relação ao passivo não 
operacional, objeto da Resolução CNSP Nº 177/2007.  Resolução esta que se encontra 
tacitamente revogada pela Medida Provisória Nº 449/2008. 

Além da participação do DECON nas atividades mencionadas nos itens 2.2.1, 
2.2.2 e 2.2.9, destacamos a seguir, outras ações de supervisão desenvolvidas pelo setor, no 
exercício de 2008. 

No âmbito do Departamento de Controle Econômico, destacamos os esforços 
para o desenvolvimento de modelos para cálculo da alocação de capital dos riscos de crédito e 
riscos de mercado, além da 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. Outro ponto que 
merece destaque foi o recadastramento de 5.605 corretores de seguros, capitalização e 
previdência complementar aberta. 
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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 pela seção “Estatísticas” do site 
www.susep.gov.br, a qual foi inteiramente remodelada para facilitar a compreensão por parte 
do público. Adicionalmente, dados estatísticos mais detalhados, referentes ao seguro de 
Automóveis, podem ser obtidos através do Sistema AUTOSEG, também acessível pelo site 
www.susep.gov.br, agora também incluindo versão gráfica Geo-referenciada para as regiões 
metropolitanas de Rio e São Paulo. Os arquivos de dados estatísticos referentes aos ramos 
Auto, Compreensivos Residencial, Empresarial e Condomínio, DPVAT, DPEM, 
Habitacional, Rural, Vida e Previdência são também armazenados em bancos de dados padrão 
SQL Server®.  

Entre as metas para 2009, destacam-se a ampliação do Sistema de Visualização 
e Modelagem Espaço-temporal Geo-referenciada, que será estendido a todo o território 
nacional, e incorporará dados estatísticos de outros ramos de seguro, a inclusão dos dados 
estatísticos de Resseguros nas publicações do site, e o projeto que possibilitará a recepção 
mensal automática, via Internet, dos dados abertos por apólice e cobertura, para os ramos 
AUTO e Compreensivos, em conjunto com o CEDEN. 

 
 
2.3.3.2 Ação 2215 – Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e 
Previdência Complementar Aberta. 
 
Dados gerais da ação 
 

Tipo Atividade 

Finalidade 

Disponibilizar informações à sociedade objetivando 
promover o desenvolvimento da cultura de seguro, 
previdência complementar aberta e capitalização, 
estimular a comercialização dos produtos destes 
mercados; e regulamentar os mercados com o objetivo 
de estimular o seu desenvolvimento, assegurar o 
equilíbrio e regularidade técnica e jurídica dos contratos, 
e o seu funcionamento eficiente e transparente. 

Descrição 

Elaboração e publicação de normas para os mercados de 
seguros, capitalização e previdência complementar 
aberta, e divulgação de informações e indicadores 
relativos aos mercados. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Superintendência de Seguros Privados 

Unidades executoras SEGER – Secretaria Geral 
Coordenador nacional da ação Paulo Roberto Fleury Araújo 
Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por gerenciamento 
ou execução da ação 

SEGER – Secretaria Geral 

Competência institucionais 
requeridas para execução da 
ação 

Paulo Roberto Fleury Araújo – Secretário-Geral 
Substituto 
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Metas e resultados da ação no exercício 
 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO%  

Financeira 564.000,00 432.891,00 76,75 

Física 1.341 1.623 121,03 

 
 

Para efeito de meta física desta ação, estamos considerando todas as 
Resoluções, Circulares e Cartas-Circulares dos departamentos disponibilizadas no sítio da 
SUSEP. 

Durante o planejamento inicial (jul/07), consideramos o estoque na época de 
1.295 normas divulgadas, com uma projeção de disponibilização de 46 normas até o fim do 
exercício de 2008. Contudo, o total de normas disponibilizadas em 31/12/2007 era de 1.565, 
já ultrapassando a meta prevista de 1.341 normas publicadas para o exercício de 2008.  Fato 
ocorrido em virtude da digitação, conferência e disponibilização de 38 Resoluções e 201 
Circulares referentes aos anos de 1980, 1981 e 1982 e, não considerado nas projeções iniciais.  
Além disso, no segundo semestre de 2007 foram publicadas 32 normas, sendo 14 Resoluções, 
11 Circulares e 7 Carta-Circulares, muitas delas em função da abertura de resseguro no país.  

Desta forma, a fim de demonstrarmos o quantitativo preciso, contabilizamos o 
mês de janeiro partindo do saldo de normas disponibilizadas no sítio da SUSEP em 
31/12/2007 acrescido do total de normas disponibilizadas no mês (1.565 normas em 31/12/07 
acrescida de 2 normas em janeiro, perfazendo 1.567 normas disponibilizadas no sítio da 
Autarquia). Nos demais meses foram informados, apenas, o valor total mensal de normas 
disponibilizadas no sítio da SUSEP. 

Além do arcabouço normativo já mencionado no item 2.2, destacamos a seguir 
outros trabalhos realizados pela SUSEP na produção e no aprimoramento dos textos 
normativos que regem o setor de seguros, previdência e capitalização.  

 
2.3.3.2.1 Normativos já Publicados 
 

1. Seguro Fiança Locatícia   

Após a publicação da Circular SUSEP Nº 347/2007, foi elaborada minuta de 
Resolução CNSP com o objetivo de fixar as características gerais dos contratos de seguro de 
fiança locatícia e revogar a desatualizada Resolução CNSP Nº 14/79. O trabalho culminou 
com a publicação da Resolução CNSP Nº 202/2008. 

 

2. Garantia Estendida  

Foi publicada a Circular SUSEP Nº 366/2008 que estabelece os critérios de 
constituição das provisões técnicas referentes às operações das sociedades seguradoras na 
modalidade extensão de garantia do seguro garantia estendida. 

 

3. Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Aéreo de Carga, 
Ferroviário de Carga e Aquaviário de Carga 

O “vácuo” regulatório criado com a publicação da Lei Complementar Nº 
126/2007 que, dentre outras disposições, afastou do IRB BRASIL RE a atribuição regulatória, 
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foi preenchido com a publicação da Resolução CNSP Nº 182/2008 que dispõe sobre o Seguro 
Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Aquaviário - Carga (RCA-C); 
Resolução CNSP Nº 183/2008 que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Responsabilidade 
Civil do Transportador Ferroviário - Carga (RCTF-C) e Resolução CNSP Nº 184/2008 que 
dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Aéreo - Carga 
(RCTA-C). 

 

4. Vida e Previdência 

Para a previdência complementar aberta, foi publicada a resolução do CNSP Nº 
201/2008, que altera e consolida as regras de funcionamento e os critérios para operação das 
coberturas por morte e invalidez oferecidas. Essa atualização foi necessária em face do novo 
ordenamento jurídico estabelecido pelo Novo Código Civil e da dinâmica do mercado 
previdenciário.  

 

5.  Envio de Dados Eletrônicos  

Foi publicada a Circular SUSEP Nº 360, de 15/2/2008, que estabelece, altera e 
consolida os arquivos de dados a serem encaminhados à SUSEP pelas Sociedades 
Seguradoras, Sociedades de Capitalização, Entidades Abertas de Previdência Complementar, 
autorizadas a operar no Pais, e a Caixa Econômica Federal (CAIXA); 

 

6. Registro e Recadastramento de Corretores 

Foram publicadas as Circular SUSEP Nº 367, de 09/06/2008, e a Circular 
SUSEP Nº 370, de 02/07/2008, que dispõem sobre os procedimentos de registro de 
sociedades cooperativas de corretores de seguros e sobre o recadastramento dos corretores de 
seguros, capitalização e previdência complementar aberta, pessoas físicas ou jurídicas e suas 
dependências; 

 

7. Normas Contábeis 

Circular SUSEP Nº 379 de 19/12/2008 - 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 Nº 86, de 3 de setembro de 2002.  

 

8. Esclarecimentos ao Mercado 

A SUSEP também se dedicou a melhorar e aprimorar as boas práticas da 
indústria de seguros e esclarecer pontos em que as companhias tinham dúvidas, com destaque 
para a Carta Circular SUSEP/ DETEC/ GAB/ Nº 7/2008 que informou ao mercado não haver 
óbice jurídico às seguradoras de elaborar proposta de comercialização de seguro para danos 
patrimoniais sofridos por pessoas físicas em decorrência de crime de extorsão mediante 
seqüestro, desde que previamente submetido a esta Autarquia. 
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Além disso, foram divulgadas Cartas-Circulares ao Mercado, esclarecendo 
questões pontuais sobre o questionário trimestral, alterações de informações periódicas, 
demonstrações contábeis, dentre outras. 

 

2.3.3.2.1 Normativos em Elaboração 
 

1. Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de 
Carga 

A SUSEP promoveu a revisão das Resoluções CNSP Nºs 123 e 134, ambas de 
2005, e aguarda a finalização do processo. 

 
2. Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Ônibus para Viagens Interestaduais e 
Internacionais 

A minuta de resolução do CNSP foi colocada em audiência pública e as 
diversas sugestões recebidas estão sendo analisadas por técnicos da autarquia. 

 
3. Seguro Aeronáutico 

Tendo em vista as particularidades do seguro aeronáutico, a SUSEP realizou, 
ao longo de 2008, diversos contatos e reuniões com representantes da Agência Nacional de 
Aviação Civil – ANAC com o objetivo de obter conhecimento mais detalhado a respeito dos 
trâmites operacionais e da legislação que estabelece as coberturas de contratação obrigatória. 
A minuta de resolução do CNSP que irá estabelecer regras para o seguro aeronáutico 
encontra-se em fase final de elaboração. 

É importante registrar que as reuniões realizadas pelo corpo técnico da SUSEP 
e da ANAC tiveram por objetivo, também, definir limites de atuação da SUSEP e da ANAC, 
ratificando a competência daquela Agência em especificar os limites de indenização para as 
coberturas obrigatórias, conforme pode ser visto na Resolução ANAC 37/2008. 

 
4. Seguro Obrigatório Compreensivo Condominial  

A minuta de resolução do CNSP foi colocada em audiência pública e as 
diversas sugestões recebidas estão sendo analisadas por técnicos da autarquia. 

 

5. Riscos de Engenharia 

A minuta de Circular SUSEP foi colocada em audiência pública e as diversas 
sugestões recebidas estão sendo analisadas por técnicos da autarquia. 

 
6. Seguro de Responsabilidade Civil Geral 

A minuta de Circular SUSEP foi colocada em audiência pública e as diversas 
sugestões recebidas foram analisadas pelos técnicos da autarquia. O texto final será 
encaminhado ao Conselho Diretor para análise e publicação. 
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7. Lucros Cessantes 

Encontra-se em fase final, o projeto para elaboração de minuta de Circular que 
estabelecerá novas regras para o ramo de Lucros Cessantes e que revogará as Circulares 
atualmente em vigor. 

 
8. Seguro de Responsabilidade Civil por Desvio de Carga e Responsabilidade Civil do 
Operador Multimodal de Carga  

As minutas de regulamentação dos ramos em referência e respectivas 
contratuais padronizadas foram enviadas ao Conselho Diretor para análise e publicação. 

 
9. Seguro Habitacional 

Face ao crescimento do mercado imobiliário, a SUSEP viu a necessidade de 
iniciar projeto para elaboração de regulamentação do seguro habitacional fora do Sistema 
Financeiro da Habitação.  

Além disso, o DETEC realizou avaliação atuarial da apólice do seguro 
habitacional do sistema financeiro de habitação e encaminhou o respectivo relatório ao 
Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais – CCFCVS. Realizou, 
também, a avaliação atuarial do seguro DPEM, opinando pela manutenção dos prêmios 
vigentes, o que tornou desnecessária a revisão da Circular SUSEP Nº 332/2006. 

 
10. Codificação dos Ramos de Seguro 

Encontra-se em audiência pública minuta de Circular que tem como objetivo 
estabelecer nova codificação dos ramos de seguros e dispor sobre a classificação de 
coberturas contidas em planos de seguros para fins de contabilização. 

 

11. Seguros Singulares 

Apesar de publicada no início de 2009, a Circular SUSEP Nº 381/2009 teve 
seu texto trabalhado ao longo de 2008. O principal objetivo desse normativo foi criar um 
sistema que permita análise mais ágil das informações - que serão também disponibilizadas 
por meio eletrônico. Com isso, os técnicos do departamento passam a poder se dedicar mais 
às análises da nota técnica atuarial de carteira.   

 
2.3.3.3 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) 
  
 
Dados gerais da ação 
 

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 
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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 
Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por gerenciamento 
ou execução da ação 

DEFIS – Departamento de Fiscalização 

Competência institucionais 
requeridas para execução da 
ação 

Cidice Hasselmann – Chefe de Departamento 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

 
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira 1.488.907,00 1.484.432,00 99,70 

Física 9 11 137,5 

 
 

No curso das Liquidações Extrajudiciais, por vezes há a necessidade de 
concessão de empréstimos por parte desta Autarquia, em função da insuficiência de liquidez 
ou mesmo de ativos capazes de suportar as despesas decorrentes da condução de tais 
processos liquidatários, até que seja possível definir qual o destino a ser dado a cada um, 
como por exemplo: continuidade da Liquidação Extrajudicial, às vezes por força de fatores 
sobre os quais a SUSEP não tem ingerência, autorização ao liquidante para requerimento 
judicial de falência, transformação em Liquidação Ordinária e encerramento da Liquidação 
Extrajudicial. 

Nesse sentido, pode-se relacionar como despesas necessárias à condução de 
tais regimes especiais, a contratação e manutenção de funcionários e prestadores de serviços, 
aluguéis, despesas com empresas concessionárias de serviços públicos (luz, água e telefone, 
por exemplo), impostos, taxas, tributos, dentre outras. 

Para tanto, são destinados anualmente recursos, que têm como parâmetros o 
histórico das despesas realizadas por tais liquidandas no curso do exercício anterior, bem 
como a possibilidade de ingresso de outras empresas em Liquidações Extrajudiciais. 

Ressalte-se que os empréstimos concedidos às massas são objeto de prestações 
de contas mensais por parte dos liquidantes, instruindo-se anualmente processos 
administrativos para comprovação de tais despesas; frisando-se que as respectivas análises 
não alcançam o juízo da necessidade e utilidade das despesas, atribuição esta dos liquidantes 
que, por disposição legal, têm amplos poderes de gestão. Outrossim, tais valores são 
contabilizados no Passivo das liquidandas, a fim de que quando da existência de recursos, os 
mesmos possam ser restituídos ou, por exemplo, no caso de decretação de Falência, esta 
Autarquia viabilize sua habilitação como credora.  
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Por fim, no ano de 2008 foram disponibilizados, a título de empréstimos às 
massas, R$ 1.488.907, dos quais foram gastos R$ 1.484.431. A princípio, a previsão era de 
que 9 Sociedades/Entidades receberiam os recursos. Entretanto, no decorrer do exercício, três 
empresas foram incluídas e uma excluída, haja vista a decretação de novos regimes e de 
falência, dentre outros motivos, totalizando em dezembro de 2008, 11 empresas. 

 

 
2.3.3.4.  Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 
Qualificação e Requalificação 
 
Dados gerais da ação 
 

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 
Treinamento, qualificação e requalificação de 
servidores, buscando a manutenção dos padrões de 
qualidade do serviço público. 

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 
Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por gerenciamento 
ou execução da ação 

DEAFI – Departamento de Administração e Finanças 

Competência institucionais 
requeridas para execução da 
ação 

Vilma de Oliveira Gatto – Chefe de Departamento 

 
Metas e resultados da ação no exercício 

 
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira 550.000,00 168.582,00 30,65 

Física 650 292 44,92 

 
A Ação Capacitação é padronizada. A meta física considera a quantidade de 

servidores capacitados (Nº. de vagas preenchidas em relação ao Nº. de vagas planejadas). A 
meta financeira considera as despesas realizadas com os eventos de capacitação nacionais e 
internacionais, excetuando-se as despesas com diárias e passagens. 

 
 

2.3.3.4.1 Capacitação Nacional 

Em continuidade às atividades iniciadas no exercício de 2007, o Departamento 
de Administração e Finanças - DEAFI vem conduzindo trabalhos junto à administração 
superior, no sentido de adequar o perfil da área de recursos humanos e de treinamento às 
políticas da SRH/MPOG, ampliando as atividades da área e agregando conteúdos básicos de 
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capacitação e programas permanentes voltados para a avaliação de perfis, motivação, 
integração e qualidade de vida.  

No exercício de 2008, o Programa de Treinamento da SUSEP teve como 
objetivos continuar o processo de preparação e atualização contínua das áreas meio e fim, 
além de promover a capacitação gerencial, seguindo o disposto no Decreto N.º 5.707, 
23/02/2006.  

O encontro gerencial realizado em 2008 foi o último de uma série de três 
eventos dirigidos a cargos DAS 3, 4, 5 e 6. O tema da série, iniciada em 2007, foi 
“Comunicação e Interação” e o resultado da avaliação conjunta das condições internas foi a 
percepção da necessidade de um planejamento estratégico e do aperfeiçoamento dos sistemas 
implementados, incluindo o de Call Center. 

Para alcançar os objetivos acima, o Programa de Treinamento ofertou, em 
2008, 292 (duzentos e noventa e duas) vagas, assim distribuídas: 

� Cursos Fechados: Regulação de Mercado, Controles Internos, Resseguros 
– Básico Intermediário e Avançado, Lei das SA, Fundamentos de Seguros (para os novos 
servidores), Redação e Elaboração de Pareceres, Licitações e Contratos (incluindo SRP, 
elaboração de editais e pregão), Curso de Inglês e Encontro Gerencial.   Estes cursos 
ofereceram um total de 180 vagas. 

� Cursos Abertos: Os servidores participaram de um total de 51 eventos de 
curta e longa duração, com um total 112 vagas preenchidas. Os eventos incluíram seminários, 
palestras e cursos com temas de interesse da SUSEP.  

Para os cursos de longa duração foram oferecidas duas vagas: uma para curso 
de pós-graduação para especialização em Direito do Estado e da Regulação e uma para 
Doutorado para especialização em Ciências do Seguro. 

Dentre os temas estudados nos outros eventos, destacam-se: resseguros, 
finanças, gerenciamento de riscos e controles internos, além de temas correlatos à área 
administrativa como suprimento de fundos e a utilização do Sistema de Concessão de Diárias 
e Passagens – SCDP, recentemente implantado na SUSEP.  

 

2.3.3.4.2 Capacitação Internacional 

Em razão da necessidade de absorção das atividades relativas ao 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 dos seguintes eventos no exterior: 

� Missão na França, Japão e Coréia do Sul com objetivo de conhecer as 
empresas locais que atuam na área de seguro e previdência privada e participação na 44ª 
conferência anual da IIS - International Insurance Society na cidade de Taipei, Taiwan (3 
servidores);  

� “6h Annual Miami International Arbitration Conference”, em Miami, 
Estados Unidos (1 servidor); 

� Seminário sobre Gestão de Risco Avançado Práticas no setor de seguros 
(Seminar on Advanced Risk Management Practices in the Insurance Industry), promovido 
pelo Financial Stability Institute – FSI, realizado em Hergiswil, Suíça (1 servidor);  
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� "VII Seminario de Técnicas de Supervisión de Entidades Aseguradora", 
Antígua, Guatemala (1 servidor); 

� London Underwriting Center (LUC) para proferir a palestra sobre a 
Regulamentação do Mercado Brasileiro de Resseguro) bem como conhecer as práticas 
operacionais dos mercados de resseguros locais, em Londres, Inglaterra (1 servidor); e 

� Visita técnica ao Lloyd´s International Regulators Programme, com o 
objetivo de adquirir um conhecimento mais aprofundado acerca das operações do Lloyd's e do 
mercado londrino, bem como do ambiente regulatório em outros países, em Londres, 
Inglaterra (2 servidores). 

A execução da Ação foi prejudicada pelos seguintes motivos: cancelamento de 
treinamento introdutório e outros eventos específicos de capacitação para 95 novos servidores 
que deveriam ingressar em 2008, por meio de concurso público (que não foi realizado porque 
o pedido da SUSEP ainda não foi aprovado); naturais deficiências estruturais internas 
ocorridas durante o período de mudança de sede; falta de um Planejamento Estratégico e de 
um Plano Diretor que definam as metas da SUSEP; necessidade de reestruturação das áreas de 
recursos humanos e de treinamento para adequação às novas normas e políticas 
governamentais. Ressalte-se que, nesse exercício, foi possível realizar alguns eventos 
gratuitos, incluindo três cursos fechados: Controles Internos, com 17 participantes; Básico de 
Seguros, com 13 participantes; e Resseguros, com 21 participantes. Consideramos que, 
embora prejudique a execução do orçamento disponível, a obtenção gratuita dos treinamentos 
planejados é positiva, ao desonerar os cofres públicos.  

Para 2009, o Setor de Treinamento deverá aperfeiçoar os Planos Anuais de 
Capacitação, por meio da elaboração de um Programa Plurianual de Capacitação que, de 
acordo com a política de Gestão por Competências, do Governo Federal, considere o perfil 
funcional de cada servidor e as metas da SUSEP, dentro do direcionamento fornecido pelas 
normas e políticas governamentais vigentes, a partir da implementação de um Plano Diretor, 
que defina as diretrizes a serem seguidas e da reestruturação das áreas de recursos humanos e 
de treinamento.   

 
 

2.3.3.5. Ação 2216 – Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados 
 
Dados gerais da ação 
 

Tipo Atividade 

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

Descrição 

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

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas 

Superintendência de Seguros Privados 

Unidades executoras SEGER – Secretaria Geral 
Coordenador nacional da ação Paulo Roberto Fleury Araújo 
Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por gerenciamento 
ou execução da ação 

SEGER – Secretaria Geral 
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Competência institucionais 
requeridas para execução da 
ação 

Paulo Roberto Fleury Araújo – Chefe de Departamento 

 
 
Metas e resultados da ação no exercício 

 
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira 2.983.967,00 1.644.954,00 62,67 

Física 9 9 100 

 
 

Apresentamos, a seguir, relação dos projetos de desenvolvimento e 
manutenção de sistemas realizados ao longo do exercício de 2008: 

 
� Projeto FIP/SAPIEMS - principal ferramenta de aquisição, 

acompanhamento e controle dos dados dos mercados supervisionados - desenvolvimento 
e manutenção contínuas; 

• Criação do novo Questionário de Riscos – Ramo Seguros; 

• Estrutura de Ouvidorias no SAPIEMS – reformulação de consultas e 
relatórios; 

• Novos Quadros estatísticos para o mercado que opera com Previdência e 
Vida Individual; 

• Novo Questionário de Riscos (2008); 

• Novos Cadastros de Planos PGBL/PAGP/PRGP/PRI-PREVIDÊNCIA e 
VGBL/VAGP/VRGP/PRI-VIDA; 

• Novo Quadro Q22PN - Passivo Não Operacional; 

• Inclusão no FIP do novo mercado Ressegurador; 

• Novo quadro: 2R - Mapas Demonstrativos por Grupos - Prêmios Ganhos; 

• Novo quadro: 3R -  Mapas Demonstrativos por Grupos - Provisão de 
Resseguro; 

• Novo quadro: 6R -  Mapas Demonstrativos por Grupos - Sinistros Retidos; 

• Novo quadro: 7R -  Mapas Demonstrativos por Grupos - Sinistros a 
Liquidar 

• Quadro 51R - Mapas por Grupos - Movimentação de Resseguro – 
Repasse; 

• Quadro 51AR - Mapas por Grupos - Movimentação de Resseguro – 
Aceite; 

• Quadro 52R -  Mapas Demonstrativos por Grupos - Limite de Retenção; 

• Novo Contrato de Resseguro para o Mercado de Ressegurador Local; 
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• Novos Relatórios Gerenciais para os quadros estatísticos; 

• Novo Plano de Contas (2008/2009): impacto em Mapas Demonstrativos, 
Sinistros Retidos, Balanço/Demonstrações e Provisões Técnicas; 

• Nova rotina em Dados Cadastrais “Operação com Companhias”; 

• Novo quadro Q67 - Rating de Resseguradoras Eventuais; 

• Novos quadros: Q322, Q323 e Q324 – Dados Estatísticos Grupo 09; 

• Novo Quadro em Dados Cadastrais Q1 – Grupos em que Opera 
(Resseguradora Local). 

 
� Sistemas Estatísticos (FIP Estatístico e demais consultas, em sua 

maioria novas); 
• SCIG (Sistema de Controle e Informações Gerenciais) – Módulo de 

Planejamento Orçamentário: conclusão da parte de consolidação das 
estimativas / desenvolvimento do módulo Limite SOF. 

 
� Sistemas de Controle de Processos (Controle de Processos tradicional, 

versão Web e Processos Judiciários); 
• Controle de Processos – Foi incluída uma nova funcionalidade na 

impressão das capas de Processo que foi a inclusão de uma descrição 
“PROCESSO RESERVADO” para assuntos específicos, por solicitação do 
DEFIS de forma a mostrar para os usuários que esses processos não 
deveriam ser liberados para vistas por parte do Mercado fiscalizado pela 
SUSEP. 

• Conclusão do trabalho de reformulação do Sistema de Controle de 
Processos e Expedientes, com a criação de uma versão em plataforma web 
(iniciada em 2007, concluída em 2008). 

 
� SCDP - automatização do processo de solicitação, concessão e emissão 

de diárias e passagens; 
• Implantação do sistema do SERPRO 

 

� Centro de Custos e orçamento - (SCIG e demais módulos) - 
automatização e integração dos processos de planejamento, controle e execução 
orçamentária; 

• SCIG (Sistema de Controle e Informações Gerenciais) – Módulo de 
Planejamento Orçamentário: conclusão da parte de consolidação das 
estimativas / desenvolvimento do módulo Limite SOF. 

 

� Site e Intranet (manutenção e evolução constante dos documentos e 
informações); 

 

� Projeto de Apólices e Produtos / transparência para o Consumidor;  
• Entrega eletrônica de notas técnicas e de condições gerais de produtos: 

levantamento de requisitos e início da implementação. 
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� Serviços e consultas WEB diversos; 

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

• Módulo de Consultas Web ao acervo e normas da biblioteca (CEDOC): 
análise e início da implementação, acessando a base de dados já existente 
(sistema externo Sysbibli). 

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

 

 

� Sistemas diversos - plataforma “convencional” (fora da plataforma 
WEB). 

• Cadastro de Funcionários – criação de novos relatórios de Custos 
(servidores por departamento, gerência e divisão); criação de um gerador 
de relatórios de dados cadastrais; além de ajustes na consulta e relatórios 
de treinamentos; consulta de servidores por faixa etária. 

• Sistema de Índices e Análises – foram feitos ajustes na função de geração 
da planilha dos quadros de balanço; além disso, houve várias modificações 
na forma de cálculo dos índices, por solicitação das áreas envolvidas; 
retirada de alguns campos de vigência e inclusão de novos campos. 

• SisPEN: ; alteração para possibilidade da inclusão de multas com valores 
muito altos (superiores a R$ 999.999,99);  análise da reestruturação devido 
às alterações da resolução 60. 

• SIAS (Sistema Integrado de Arrecadação): inclusão do conceito de multas 
devolvidas, com respectivas consultas e relatórios. 

 

 

Cabe ressaltar que, do total de gastos previstos no orçamento para o ano 2008 – 
2.983.967,00 – foram realizados apenas 1.644.954,00 (62%).  Esta diferença se deveu aos 
fatos: 1 – quando da previsão do orçamento (realizada ainda no 1.o semestre de 2007), foi 
projetada uma correção nos valores (dos três contratos existentes) menor do que a 
efetivamente ocorrida (baseada em uma perspectiva de inflação que não se confirmou); 2 – na 
mesma época havia a dúvida se seria possível, em 2008, a renovação do contrato 06/2006; 3 – 
não foi possível a realização de uma nova licitação/contratação ainda em 2008; 

Por fim, deve ser destacado que, no final de 2007, 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 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. 
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2.3.3.6  Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa 
 
Dados gerais da ação 
 

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 
Áreas (dentro da UJ) 
responsáveis por gerenciamento 
ou execução da ação 

DEAFI – Departamento de Administração e Finanças 

Competência institucionais 
requeridas para execução da 
ação 

Vilma de Oliveira Gatto – Chefe de Departamento 

 
 
 
Metas e resultados da ação no exercício 

 
META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 

% 
Financeira 59.056.207,00 55.256.571,00 93,57 

Física - - - 

 
 

A Ação Gestão e Administração do Programa é padronizada, só possui meta 
financeira e inclui pessoal, outros custeios e investimentos. De acordo com os dados 
constantes no SIGPLAN, a execução foi de 93,57% dos recursos disponibilizados.  

 
Destacando custeio e investimentos, a execução foi a seguinte: 
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PLANO 
INTERNO 

NATUREZA DA DESPESA 
 LOA 2008/  

FONTE 
 Destacado ou    

Créditos 
Empenhado até 

31/12 

 Administração 
da Unidade  

  

Custeio 3.3.90.00 8.957.419,00 250 7.159.665,07 
e 3.3.91.00 1.003.717,00 250  
Destaque     250  936.014,08 

SUBTOTAL     9.961.136,00   8.095.679,15 

Administração 
da Unidade 

 

        
Investimentos 

Imóvel POA 
(transferido 
p/outra ação) 

4.4.90.00 3.983.108,00 250 2.936.450,21 
  (350.000,00)    

      

SUBTOTAL     3.633.108,00   2.936.450,21 
 
 

No sentido de ampliar e modernizar os recursos da área de informática, 
necessários para o exercício de suas atividades, a SUSEP adquiriu os seguintes equipamentos: 

� 300 microcomputadores tipo desktop, com vistas prosseguir a atualização 
tecnológica do computadores da SUSEP 

� 1 No-break de 20 KVA para proteção elétrica e continuidade de 
funcionamento de nosso parque de servidores. 

� 4 microcomputadores tipo servidor, com infra-estrutura acessória 
(equipamentos de armazenamento externo e backup automatizado), para continuidade e 
expansão de nossos serviços de rede. 

 

Não houve, disfunções estruturais ou situacionais que prejudicaram ou 
inviabilizaram o alcance dos objetivos e metas previstas, uma vez que os recursos 
disponibilizados foram suficientes e a execução muito boa, dentro na conjuntura vivida pela 
SUSEP em 2008. Registramos que, em razão da mudança de sede, a SUSEP passou por um 
momento de transição no exercício, com alteração das despesas internas. Vários contratos do 
prédio da antiga sede (que passou a abrigar um número menor de servidores) foram 
cancelados e, ou, substituídos por outros de menor porte. Do mesmo modo, a SUSEP passou a 
pagar a sua cota parte nas despesas de custeio da nova sede por meio de destaque ao Banco 
Central do Brasil. Cabe ressaltar que, embora a mudança tenha sido realizada gradualmente, 
de forma a preservar a realização dos trabalhos, os prazos necessários para a adaptação da 
rede, a organização dos documentos de cada servidor e a transferência e funcionamento de 
todos os equipamentos de informática, atrasaram processos internos, inviabilizando a sua 
conclusão e a realização de algumas despesas em tempo hábil. Todavia, o índice de execução 
alcançado demonstra que nenhuma das disfunções acima elencadas afetou de forma drástica 
os resultados esperados.  

 
 

2.4. DESEMPENHO OPERACIONAL 
 

Ao longo do exercício de 2008, os departamentos operacionais da SUSEP 
empreenderam gestões para o desenvolvimento de indicadores específicos de desempenho, os 
quais serão validados ou reformulados em um planejamento estratégico futuro.  
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1) Indicadores de Gestão – DEFIS 
 
 
a) Índice de Cumprimento da Meta de Fiscalização: 

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

Tipo:  Indicador de eficácia 

Fórmula de Cálculo / Método de Aferição: Fiscalizações Realizadas / Meta Anual de 
Fiscalizações - PPA 

Área responsável pelo cálculo: Coordenação do DEFIS 

Resultado do indicador no exercício: 1,42 

Em 2008 o índice obtido indica que a meta foi superada em 42%. A meta foi devidamente 
cumprida, o que demonstra que a escala anual foi planejada dimensionando corretamente a 
disponibilidade de recursos humanos e materiais necessários para que pudesse ser executada 
integralmente, e com uma folga para trabalhos extraordinários (extra-escala) que apareceram 
em razão de situações emergenciais. 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: Não houve ocorrência 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis: Não houve ocorrência  

 
 
b) Índice de Arbitragem 

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

Tipo:  Indicador de eficácia 

Fórmula de Cálculo/ Método de Aferição: Processos julgados pelo Defis / Processos 
instaurados denúncia 

Área responsável pelo cálculo: Coordenação do DEFIS 

Resultado do indicador no exercício: 0,65 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: Em 2008 o julgamento de processos ficou em parte prejudicado em função 
do início de implementação do projeto de supervisão contínua, o qual absorveu parte 
relevante do tempo que seria dedicado aos processos, em função da necessidade de definição 
de novos procedimentos e rotinas para viabilizar a execução desse novo projeto. 
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Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis: Para que a SUSEP não 
volte a incorrer em risco de prescrição de processos administrativos sancionadores como no 
passado, tendo em vista a tendência de acúmulo demonstrada pelo índice, considerando terem 
sido esgotadas todas as alternativas e estratégias possíveis para a resolução do problema com 
os recursos técnicos e humanos disponíveis, o que se conclui é que o aumento do quadro de 
servidores se torna indispensável e inadiável, se constituindo, portanto, na principal medida a 
ser adotada. 

Vale ressaltar que, com a estrutura atual,  além do risco de prescrição dos processos, existe  
ainda o de perda de eficiência das atividades de fiscalização, o que, num cenário de crise 
econômica mundial, pode produzir graves conseqüências para os mercados supervisionados 
pela SUSEP, e pela sua relevância, para a economia do País. 

 
 
c) Índice de Satisfação 

Utilidade: Mede a capacidade de o Atendimento ao Público atender  as demandas dos 
consumidores sem abertura de processo 

Tipo:  Indicador de eficácia e eficiência 

Fórmula de Cálculo / Método de Aferição: Quantidade de Processos 
Instaurados/Atendimentos Realizados 

Área responsável pelo cálculo: Coordenação do DEFIS 

Resultado do indicador no exercício: 0,0123 

O resultado apurado indica que em apenas 1,2% dos atendimentos ao público houve a 
necessidade de instauração de processo administrativo sancionador. Tal índice pode ser 
atribuído ao incentivo à criação das ouvidorias nas empresas já instaladas em grande parte das 
empresas pertencentes aos mercados supervisionados.  

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: Não houve ocorrência 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis: Não houve ocorrência 

 
d) Índice de Monitoramento da Análise dos Controles Internos dos Mercados 
Fiscalizados 

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

Tipo:  Indicador de eficácia e eficiência 

Fórmula de Cálculo / Método de Aferição: Quantidade de relatórios 
apresentados/Quantidade de relatórios analisados 
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Área responsável pelo cálculo: Coordenação do DEFIS 

Resultado do indicador no exercício: 1 

O índice obtido informa que todos os relatórios encaminhados pelo mercado foram 
analisados, sendo que a qualificação e experiência dos servidores envolvidos nesse trabalho 
tem possibilitado a agilidade e eficiência na sua execução. 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: Não houve ocorrência 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis: Não houve ocorrência 
 
 
2) Indicadores de Gestão – DECON 
 
 
a) Índice de Análise dos Atos Societários Submetidos a SUSEP: 

Utilidade: 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, as transferências de controle, os pedidos de 
cadastramento de resseguradoras admitidas e eventuais e os processos de transferências de 
carteira das sociedades supervisionadas 

Tipo:  Indicador de eficácia 

Fórmula de Cálculo / Método de Aferição: Atos Societários Submetidos / Atos Societários 
analisados 

Área responsável pelo cálculo: Coordenação do DECON 

Resultado do indicador no exercício: 0,99 

O resultado satisfatório alcançado foi possível em função da alocação de recursos humanos e 
materiais necessários para que os atos societários submetidos a SUSEP pudessem ser 
analisados integralmente, ainda que em prejuízo de outras atividades. 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: Não houve ocorrência 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis: Não houve ocorrência 

 
b) Índice de Conformidade da Cobertura das Provisões Técnicas: 

Utilidade: 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 
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Tipo:  Indicador de eficácia e eficiência 

Fórmula de cálculo / Método de Aferição: Número de sociedades supervisionadas com 
insuficiência de cobertura das provisões técnicas/Total de sociedades supervisionadas 
analisadas 

Área responsável pelo cálculo: Coordenação do DECON 

Resultado do indicador no exercício: 0,0849 

O índice obtido em 2008 demonstra que menos de 9% das sociedades analisadas apresentaram 
problema de insuficiência de cobertura das provisões técnicas. 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: Não houve ocorrência 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis: Não houve ocorrência 
 
 
c) Índice de Monitoramento das Sociedades Supervisionadas: 

Utilidade: Mede a capacidade do Departamento elaborar relatórios com análise da situação 
econômico-financeira das sociedades supervisionadas 

Tipo:  Indicador de eficácia e eficiência 

Fórmula de Cálculo / Método de Aferição: Quantidade de relatórios com análise da 
situação econômico-financeira / Número de sociedades supervisionadas em operação 

Área responsável pelo cálculo: Coordenação do DECON 

Resultado do indicador no exercício: 0,99 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: O índice obtido em 2008 demonstra que foram elaborados, em média, cerca 
de um relatório para cada sociedade supervisionada em operação. O que à primeira vista 
parece ser um índice relativamente baixo se justifica por conta do reduzido número de 
servidores disponíveis (apenas 4) para efetuar as análises, e por conta da DECON/GEACO, 
em 2008, ter sido a responsável pela abertura, análise e gerenciamento dos processos 
referentes aos Planos Corretivos e de Recuperação de Solvência, que foram em número de 25. 
Apesar do quadro apresentado, a qualificação dos servidores envolvidos nesse trabalho tem 
possibilitado a agilidade e eficiência nos trabalhos realizados. 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis: Gestor da SUSEP, 
Conselho Diretor 
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3) Indicadores de Gestão – DETEC 
 
 
a) Índice de Adequação das Provisões Técnicas dos Mercados Supervisionados: 

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

Tipo:  Indicador de eficácia 
 
Fórmula de Cálculo: Quantidade de empresas com provisões adequadamente constituídas / 
Total de empresas que devem constituir provisões  

Método de Aferição: 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. O índice obtido em 2008 refere-se a 188 empresas (seguros, previdência e 
capitalização). 

Área responsável pelo cálculo: 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 

Resultado do indicador no exercício: 89,8% 

O indicador demonstra também a capacidade do departamento em acompanhar e controlar a 
constituição das provisões técnicas pelas empresas. Ao longo do ano de 2008 o índice 
combinado (DISEC+DIVIP), apresentou um afastamento em relação à meta (de 91,6% para 
89,8%), em função do aumento do número de empresas colocadas em pendência 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: 

� 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 e aumento na 
quantidade de informações na base de dados de sinistros. 

� Adicionalmente, destacamos que foram criados novos módulos de 
acompanhamento para verificação das movimentações de sinistros por ocorrência, da 
movimentação de prêmios (comercial e ganho) por início de vigência e teste de consistência 
da PSL, além de novos quadros estatísticos para os produtos de vida individual e de 
previdência. 

 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis:  

� Aperfeiçoamento dos sistemas de monitoramento das Provisões Técnicas, 
tomando como base de dados as informações dos quadros estatísticos do FIP/SUSEP;  
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� Revisão da Resolução CNSP Nº 162/2006 (Provisões Técnicas);  

� Aumento da capacidade de processamento dos microcomputadores das 
divisões de reservas, melhorando a eficiência das análises; e 

� Aumento do quadro funcional. 

 
 

b) Índice de Adequação das Avaliações Atuariais: 
 

Utilidade: 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% 

Tipo:  Indicador de eficácia 

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

Método de Aferição: O índice obtido em 2008, refere-se a 188 empresas (seguros, 
previdência e capitalização). 

Área responsável pelo cálculo: 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 

Resultado do indicador no exercício: 85,1% 

O indicador demonstra também a capacidade do departamento em analisar a adequação das 
avaliações atuariais. 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. O 
índice combinado (DISEC+DIVIP), ao longo de 2008, apresentou uma melhoria em relação a 
2007 (de 80,1% para 85,1%), embora ainda tenha ficado abaixo da meta. 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: Seguem os principais fatores:  

� Muitas empresas não terem atendido aos elementos mínimos da Circular 
SUSEP Nº 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. 

 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis: As ações para melhoria 
do índice ao longo de 2008 estão voltadas para a revisão da Circular SUSEP Nº 272/2004 
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(Avaliação Atuarial) e convocação de reunião com o diretor técnico e atuário responsável das 
empresas críticas.  

Responsáveis pela implementação das medidas: DISEC e DIVIP 

 
 
4)  Indicadores de Gestão – DEAFI 
 
 
a) Índice de Desempenho das Metas do Programa de Investimentos: 

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

Tipo:  Indicador de eficácia 

Fórmula de Cálculo / Método de Aferição: n.º de metas alcançadas (empenhadas) / n.º total 
de metas concluídas) x 100 

Área responsável pelo cálculo: DEAFI 

Resultado do indicador no exercício: 75,86% 
 
Esse indicador mede o percentual de desempenho das metas orçamentárias estabelecidas para 
o Programa Anual de Investimentos da SUSEP incluídas nas ações Gestão e Administração 
do Programa e Aquisição de Imóvel no Rio Grande do Sul para a SUSEP. O índice obtido em 
2008 é de 75,86%. Este percentual representa a execução de 22 das 29 metas traçadas, 
conforme tabela abaixo. 
 
 
 Programa de Investimentos 2008  

 

  META ORÇAMENTÁRIA DE INVESTIMENTO  

1 Finalizar as obras de adaptação da nova sede e realizar a mudança dos servidores 100% 
2 Isolamento acústico na nova sede 100% 
3 Fornecimento e instalação de carpete para o 13º andar 100% 
4 Aquisição de mobiliário para a nova sede - sofás, cadeiras e poltronas 100% 
5 Aquisição de arquivos deslizantes para o almoxarifado 100% 
6 Reforma e adaptação do prédio da rua Buenos Aires, 256 0% 
7 Projeto e Fiscalização da reforma e adaptação do prédio da rua Buenos Aires, 256 0% 

8 
Reforma do sistema de incêndio da Rua Buenos Aires, 256 para atender exigências de laudo 
técnico do Corpo de Bombeiros 

100% 

9 
Fiscalização da reforma do sistema de incêndio da Rua Buenos Aires, 256 para atender 
exigências de laudo técnico do Corpo de Bombeiros 

100% 

10 Projeto de instalações prediais e águas pluviais no prédio da SUSEP- Nº 264 100% 
11 Aquisição de automóvel tipo van 100% 
12 Aquisição de 02 bombas para a torre de resfriamento 100% 

13 
Aquisição de material de copa e cozinha para a sede (06 microondas,e 06 suportes de parede 
para microondas e 01 cafeteira) 

100% 

14 Aquisição de 10 headsets para a Gerência de Relações com o Público - GEREP 100% 
15 Aquisição de material bibliográfico para o Centro de Documentação 0% 
16 Aquisição de 04 servidores e equipamentos conexos 100% 
17 Aquisição de 329 microcomputadores para a sede e para as regionais 100% 
18 Aquisição de outros materiais de informática (300 estabilizadores, 02 no breaks e 04 switchs) 100% 



Relatório de Gestão da SUSEP – 2008  

 

  62 /95 

19 Equipamentos de informática para o DF - 02 microcomputadores, 01 monitor e 01 scanner 100% 
20 Aquisição de itens de mobiliário e de 01 extintor de incêndio para a regional do PA 100% 
21 Aquisição de 01 purificador de água para a regional do MG 100% 
22 Elaboração do projeto para reforma do imóvel sede da Regional do RS 0% 
23 Reforma do imóvel sede da Regional do RS 0% 
24 Aquisição de 01 televisor e de 01 aparelho de DVD para a regional do RS 100% 
25 Elaboração do projeto para reforma do imóvel sede da Regional de SP 0% 

26 
Aquisição/reposição de outros equipamentos para a regional de SP (02 calculadoras 
financeiras e um fogão) 

100% 

27 Reforma do imóvel sede da Regional de SP 0% 
28 Aquisição de 60 cadeiras para a regional de SP 100% 
29 Aquisição de 01 imóvel para sediar a Gerência Regional do RS 100% 

 TOTAL DAS 29 METAS ORÇAMENTÁRIAS DE INVESTIMENTO AL CANÇADAS 22 

    
OBSERVAÇÃO:  

O desempenho é considerado: 
� 100 - quando ocorreu o empenho das despesas programadas relacionadas com a meta; 
� 0 - quando o investimento não foi realizado. 
 
As principais metas traçadas foram alcançadas. São elas: a mudança da sede da SUSEP, a 
aquisição de um imóvel para a Gerência Regional do Estado do Rio Grande do Sul, cujos 
recursos foram empenhados, embora a posse definitiva ainda dependa de documentação junto 
ao Cartório de Imóveis,  o início do processo de reestruturação do parque de informática, com a 
aquisição de 04 novos servidores e 331 microcomputadores.  Por isso, consideramos a 
execução satisfatória.   

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: A reforma do imóvel onde está situada a Gerência Regional do Estado do 
Rio Grande do Sul foi adiada porque, embora a SUSEP tenha solicitado crédito para a 
aquisição do imóvel no primeiro semestre, a sua concessão só ocorreu nos últimos dias de 
dezembro. Sem a certeza da aquisição, não seria possível realizar as reformas planejadas, pois 
estas seriam benfeitorias em imóvel de terceiros. A reforma do prédio onde era situada a 
antiga sede foi cancelada pelo Conselho Diretor. A reforma da Gerência Regional do Estado 
de São Paulo também foi adiada para 2009 em razão da necessidade de avaliação de 
segurança, visto que o prédio passou por um incêndio. Quando isto ocorreu e foi proferida a 
decisão final do Conselho Diretor sobre a permanência da SUSEP no imóvel, não havia mais 
tempo hábil para a realização da reforma. Cabe registrar que, em virtude do cancelamento ou 
adiamento dessas reformas, a SUSEP devolveu à SPOA cota de limite orçamentário no valor 
de R$600.000,00, correspondente à parcela destinada às etapas desses investimentos no 
exercício de 2008. 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis: Finalizar os projetos que 
não puderam ser realizados em 2008. Responsável pela implementação das medidas – 
Gestor da SUSEP, Conselho Diretor, DEAFI, Gerência Regional do Estado de São Paulo e 
Gerência Regional do Estado do Rio Grande do Sul 
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b) Índice de Execução Orçamentária das Metas de Investimentos: 

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

Tipo:  Indicador de eficácia 

Fórmula de Cálculo / Método de Aferição: (Recursos Empenhados/Recursos Liberados) x 
100 

Área responsável pelo cálculo: DEAFI 

Resultado do indicador no exercício: 82,51% 
 
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. São considerados na elaboração deste indicador: o 
total de valores empenhados até 31 de dezembro nas ações “Gestão e Administração do 
Programa” e “Aquisição de Imóvel no Rio Grande do Sul para a SUSEP” (incluindo aqueles 
inscritos em restos a pagar) e o total disponibilizado no orçamento anual para investimentos. 
Registre-se que R$ 350.000,00 foram transferidos, por crédito suplementar, da ação Gestão e 
Administração do Programa para a nova ação Aquisição de Imóvel no Rio Grande do Sul para 
a SUSEP.  
Embora a execução do exercício de 2008 não tenha alcançado os mesmos índices obtidos em 
2007(99%), entendemos que o resultado é bom, especialmente se observadas as razões para 
cancelamento ou adiamento de alguns investimentos e o fato de a SUSEP ter devolvido à 
SPOA cota de limite de empenho no valor de R$ 600.000,00 para utilização por outros órgãos 
que necessitavam de limite. Se o valor de R$ 600.000,00 (que não mais poderia ser 
empenhado pela SUSEP) fosse considerado no índice, o percentual de execução subiria para 
97%.  Os investimentos adiados ou cancelados foram aqueles descritos acima, relativos aos 
imóveis dos  Estados do Rio Grande do Sul e de São Paulo e a reforma do prédio da rua 
Buenos Aires, 256, no Rio de Janeiro que foi cancelada pelo Conselho Diretor.  
    

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: A mudança de sede durante o exercício prejudicou o alcance de algumas 
metas, porque, apesar de ter sido realizada gradualmente, de forma a preservar a realização 
dos trabalhos, os prazos necessários para a adaptação da rede, a organização dos documentos 
de cada servidor e a transferência e funcionamento de todos os equipamentos de informática, 
atrasaram processos internos. A concessão de crédito nos últimos dias do exercício para a 
aquisição do imóvel para a nova sede da Gerência Regional do Estado do Rio Grande do Sul 
inviabilizou a realização de licitação para a sua reforma em 2008, bem como a necessidade de 
reavaliação da permanência também impediu a licitação da reforma da Gerência Regional do 
Estado de São Paulo no mesmo imóvel antes de adotar as medidas necessárias à sua reforma.   
 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis:  Não houve ocorrência 
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c)  Índice de Execução Orçamentária das Metas de Custeio do Grupo Outras 
Despesas Correntes 

 

Utilidade: Mede o resultado da execução orçamentária do Plano de Custeio da SUSEP 

Tipo:  Indicador de eficácia 

Fórmula de Cálculo / Método de Aferição: (Recursos Empenhados ou destacados/Recursos 
Liberados) x 100 

Área responsável pelo cálculo: DEAFI 

Resultado do indicador no exercício: 73,50% 
 
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.  Os destaques orçamentários, como aquele 
que vem sendo realizado regularmente pela SUSEP ao Banco Central para pagar as despesas 
de custeio referentes à sua cota parte na utilização do imóvel onde está situada a nova sede, 
são considerados como despesa executada na elaboração deste índice. 
Consideramos que o motivo principal para que o índice tenha caído de 80,90%, em 2007, para 
73,50% em 2008 foi a baixa execução financeira em quatro ações: “Sistemas Informatizados”,  
“Publicidade de Utilidade Pública”, ‘Capacitação” e “Supervisão e Fiscalização dos 
Mercados”. Esta última, a despeito da baixa execução financeira, conseguiu superar as metas 
físicas.  Ressalte-se que, considerando a especificidade do exercício, em que ocorreu a 
mudança da sede da SUSEP o resultado é satisfatório.  

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: No que se refere à ação Capacitação, em razão da mudança da sede, alguns 
eventos deixaram de ser realizados durante o período de transição e pela necessidade de 
reorganização das áreas de recursos humanos e de treinamento para atender às novas normas e 
políticas governamentais, a partir da definição da política estratégica interna, com a 
elaboração de um Plano Diretor para a SUSEP. Outro impacto negativo foi a não aprovação, 
até o presente momento, de 250 novos cargos para a realização de um concurso público com 
vagas a serem preenchidas em três exercícios. O planejado concurso previa o ingresso de 95 
novos servidores em 2008 e a conseqüente realização de treinamento introdutório e outros 
cursos específicos relativos às diversas áreas de atuação desta Autarquia. Treinamentos 
gratuitos também foram obtidos, desonerando a SUSEP.  
No que tange aos gastos com sistemas informatizados, cabe ressaltar que, do total de gastos 
previstos no orçamento para o ano 2008 – 2.983.967,00 – foram realizados apenas 
1.644.954,00 (62%).  Esta diferença se deveu a: 1 – correção nos valores dos  contratos 
existentes menor do que a efetivamente ocorrida (baseada em uma perspectiva de inflação que 
não se confirmou); 2 –a não renovação do contrato 06/2006; 3 – impossibilidade de realização 
de uma nova licitação/contratação ainda em 2008. 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis: Em razão da atipicidade 
do exercício, consideramos que o resultado foi relativamente bom, apesar do índice ter 
baixado. No entanto, diversas medidas deverão ser implementadas com o objetivo de 
aperfeiçoar a execução desta meta. No caso da ação Capacitação, as medidas são: a 
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elaboração de um Plano Diretor que defina as diretrizes a serem seguidas e a reorganização 
das áreas de recursos humanos e de treinamento para adequação às novas normas e políticas 
do Governo Federal. 

Responsável pela implementação das medidas – Gestor da SUSEP, Conselho Diretor, 
SEGER e DEAFI. 
 
 
d)  Índice de Abrangência do Programa Anual de Capacitação 

Utilidade: Mede a abrangência da execução do Programa Anual de Capacitação 

Tipo:  Indicador de eficácia 

Fórmula de Cálculo / Método de Aferição: (Servidores treinados/número total de 
servidores) x 100 

Área responsável pelo cálculo: DEAFI 

Resultado do indicador no exercício: 47,15 % 

Esse 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 Anual de Capacitação, no que se refere a sua 
abrangência, uma vez que a meta física da Ação correspondente no PPA (padronizada para 
todos os 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. Registramos que, na apuração do índice, o número total de servidores incluiu os 27 
Procuradores Federais lotados na SUSEP, tendo em vista que estes também participam de 
eventos de capacitação interna. O percentual de 47,15% e representa a capacitação de 174 do 
total de 369 servidores existentes em 31/12/2008. 
 
O resultado foi abaixo do esperado devido à fatores diversos, como: o cancelamento do 
ingresso de 95 novos servidores no exercício de 2008; a mudança de sede entre os meses de 
julho e setembro; a necessidade de um plano com metas estratégicas determinadas e de uma 
reestruturação das áreas de recursos humanos e de treinamento. 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: Teve influência no resultado o fato de não ter sido realizado o concurso 
público já citado. Conseqüentemente, eventos programados não foram realizados. Além disso, 
alguns eventos deixaram de ser realizados em razão da mudança da sede. Por outro lado, é 
premente a necessidade de reorganizar a Gerência de Treinamento para atender as novas 
normas e políticas governamentais. Finalmente, destacamos como aspecto positivo o fato de 
alguns treinamentos gratuitos terem sido obtidos, desonerando a SUSEP. 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis:  Preparar um Plano 
Diretor que defina as diretrizes a serem seguidas e  reestruturar as áreas de recursos humanos 
e de treinamento, com o objetivo de adequá-las às novas normas legais e às orientações 
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emanadas pela Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. Após a efetivação dessas medidas será possível aumentar o alcance do Programa 
Anual de Capacitação, com a elaboração de um Programa Plurianual de Capacitação que 
considere o perfil funcional de cada servidor à luz das metas estratégicas da SUSEP.  

Responsável pela implementação das medidas – Gestor da SUSEP, Conselho Diretor, 
SEGER e GETRE/DEAFI. 
 
 
2.4.1. Evolução de gastos gerais 
 

DESCRIÇÃO 
ANO 

2006 2007 2008 

1. PASSAGENS 555.854,13 418.990,03 613.575,68 

2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO 
DE DESPESAS EM VIAGENS 

399.546,17 357.257,56 348.310,88 

3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 8.811.941,69 10.167.200,02 9.101.736,64 

3.1. Publicidade 5.831,80 13.133,33 4.166,67  
3.2. Vigilância, Limpeza e Conservação 314.238,92 409.839,35 338.955,31 

3.3. Tecnologia da informação 639.805,46 736.905,62 1.644.953,59 

3.4. Outras Terceirizações 7.844.389,74 8.996.723,48 7.108.172,02 

3.5. Suprimento de fundos 7.675,77 10.598,24 5.489,05 

4. CARTÃO DE CRÉDITO 
CORPORATIVO 

750,00 812,00 4.310,53 

TOTAIS 9.768.091,99 10.944.259,61 10.067.933,73 

Obs.: Estão incluídos nos serviços terceirizados as naturezas de despesa 
as despesas realizadas nas rubricas 33.90.37, 33.90.39 e 44.90.39. 

 
 
2.4.2. Evolução das Receitas 
 

As principais fontes de receitas da SUSEP são: 
 

a) TAXA DE FISCALIZAÇÃO  - instituída pela Lei Nº 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 2008, a previsão de receita 
era de R$ 48.592.002,00 (Quarenta e oito milhões, quinhentos e noventa e dois mil e dois 
reais), sendo arrecadado pela STN o montante de 46.518.440,00 (Quarenta e seis milhões, 
quinhentos e dezoito mil, quatrocentos e quarenta reais), referente ao principal e R$ 86.617,85 
(Oitenta e seis mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos), de Multa e Juros 
de Mora da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Seguro, da Capitalização e Previdência 
Privada Aberta. 

  A estimativa de receita feita pela SOF considerou critérios próprios daquela instituição. A 
SUSEP, todavia, na elaboração de sua proposta orçamentária para 2008 baseou-se na média 
aritmética trienal das arrecadações realizadas de 2005 a 2007, atingindo o total de R$ 
41.610.655,08 (Quarenta e um milhões, seiscentos e dez mil, seiscentos e cinqüenta e cinco 
reais e oito centavos). Sendo assim, concluímos que, de acordo com o estimado pela SUSEP, 
foi obtido um acréscimo de arrecadação de 11,79%. Avaliamos que esse superávit obtido 
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decorreu do ingresso de novas seguradoras no mercado fiscalizado pela SUSEP 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 Nº 73, de 21.11.1966, 
combinado com o art. 12 da Lei Nº 6.194, de 1974, cabe ao Conselho Nacional de Seguros 
Privados - CNSP fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. Esse Conselho, 
do qual a SUSEP é parte integrante, presidido pelo Senhor Ministro da Fazenda, estabelecia, 
em suas Resoluções, um percentual dos prêmios tarifários arrecadados pelo convênio DPVAT 
a ser repassado à SUSEP. Fica assim, esclarecido que o recolhimento da receita do DPVAT 
pela SUSEP foi decorrente da legislação, visto que o CNSP, amparado nas atribuições que lhe 
foram conferidas pelo Decreto-Lei Nº 73/66, definiu um percentual da arrecadação com o 
DPVAT como fonte de receita da SUSEP. A partir da publicação da Resolução CNSP Nº 
192/2008, de 16/12/2008, a SUSEP deixou de receber o repasse do percentual de 1,19% dos 
prêmios tarifários arrecadados pelo Convênio DPVAT nas categorias de veículos 1,2,9 e 10.  
A respeito da natureza da receita, que foi, em 2008, a maior da SUSEP, lembramos que, de 
acordo com a 1ª Edição do Manual de Receita Nacional, aprovado pela Portaria Conjunta da 
STN/SOF nº 3, de 14 de outubro de 2008, o DPVAT se classifica como Recursos de Outras 
Fontes, porque era arrecadado de forma descentralizada e porque sua origem é o esforço 
próprio da SUSEP, demonstrado na prestação de serviços, como: os trabalhos desenvolvidos 
pelas áreas técnicas quanto à regulação e normatização do seguro DPVAT e os serviços de 
atendimento e orientação ao público consumidor, que incluem, além de plantões fiscais na 
sede e nas regionais, e um serviço de atendimento com linha 0800.    

A realização no exercício foi de R$ 52.864.423,88 (Cinquenta e dois milhões, oitocentos e 
sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), representando 
um superávit de 7,52% em relação ao montante estimado pela SUSEP, de R$ 49.166.934,84 
(Quarenta e nove milhões, cento e sessenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e 
oitenta e quatro centavos), e de 10,20% em relação ao montante estimado pela SOF, de R$ 
47.970.132,00 (Quarenta e sete milhões, novecentos e setenta mil, cento e trinta e dois reais). 
Registre-se que o superávit foi consequência da revisão das condições tarifárias, publicada por 
meio da Resolução CNSP Nº 174/2007, de 17/12/2007. 

 

c) MULTAS  - receita originária do Decreto-Lei Nº 73/66, artigos nºs: 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 seja preventiva, 
gerando no exercício uma arrecadação no valor de R$ 7.409.605,91 (Sete milhões, 
quatrocentos e nove mil, seiscentos e cinco reais e noventa e um centavos). Registre-se, que 
as multas têm sido arrecadadas na Fonte do Tesouro, a partir da Lei Nº  11.100, de 25.01.2005 
- Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2005, estendendo-se até o exercício de 2008, a 
qual considerou a receita como receita do Tesouro, em cumprimento a Portaria SOF n.º 12, de 
12.08.2004. Por meio do Parecer PGFN/CAF/Nº. 648/2008, a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional - PGFN corroborou o entendimento da Procuradoria Federal junto à SUSEP de que 
“os recursos decorrentes da aplicação de multa são recursos da SUSEP, devendo ser 
recolhido diretamente aos cofres da autarquia”. Pelo exposto, a SUSEP através do Processo 
SUSEP Nº 15414.003900/2005-37, vem solicitando, por meio da Subsecretaria de 
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Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA, a adoção de providências, junto à 
Secretaria de Orçamento Federal - SOF e à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, para que as 
receitas das multas pecuniárias arrecadadas por esta SUSEP retornem para a sua fonte 
original, a 250 - RECURSOS NÃO-FINANCEIROS DIRETAMENTE ARRECADADOS 
(Recursos Próprios). 

 Cabe ressaltar que a arrecadação citada acima foi informada no valor líquido. A arrecadação 
bruta ocorreu no montante de R$ 13.191.704,08 (Treze milhões, cento e noventa e um mil, 
setecentos e quatro reais e oito centavos), sendo restituído o valor de R$ 5.782.098,17 (Cinco 
milhões, setecentos e oitenta e dois mil, noventa e oito reais e dezessete centavos) ao mercado 
segurador. Deste total, 70,42% equivalente ao montante de R$ 4.071.813,62 (Quatro milhões, 
setenta e um mil, oitocentos e treze reais e sessenta e dois centavos), resultou do provimento 
concedido pelo Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de 
Previdência Privada Aberta e de Capitalização - CRNSP, referente ao recurso nº 2046 - 
Processo SUSEP nº 15414.002837/2002-79 da CAIXA SEGURADORA S/A. A decisão 
implicou na devolução de multa aplicada à seguradora, alcançando um total de 309 (trezentos 
e nove) processos. 

 
d) DEMAIS RECEITAS  - decorrentes de contrato de locação, serviços administrativos, 
receita da dívida ativa tributária/não tributária, recuperação de despesas de exercícios 
anteriores, receita de honorários de advogados, indenização por danos causados ao patrimônio 
público e outras receitas apresentando uma arrecadação, na Fonte de Recursos Próprios, no 
valor de R$ 361.239,77 (Trezentos e sessenta e um mil, duzentos e trinta e nove reais e 
setenta e sete centavos) e na Fonte do Tesouro o montante de R$ 491.453,55 (Quatrocentos e 
noventa e um mil, quatrocentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e cinco centavos). 
 

e) SEGURO HABITACIONAL  - receita originária conforme dispõe o artigo 6° da 
Portaria 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$ 622.572,00 
(Seiscentos e vinte e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais), cuja projeção foi baseada na 
evolução do logaritmo neperiano do total arrecadado em cada período de 12 meses, de janeiro 
de 1999 a dezembro de 2006, sendo arrecadado um montante de R$ 515.933,19 (Quinhentos e 
quinze mil, novecentos e trinta e três reais e dezenove centavos), equivalendo a 82,87% do 
previsto. 

 
f) RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  - Representa o valor 
de recursos provenientes da remuneração de depósitos bancários, recursos oriundos de 
aplicações de entidades da administração pública no mercado financeiro, autorizadas por lei, 
em cadernetas de poupança, fundo de investimentos, contas remuneradas, inclusive depósitos 
judiciais etc., com realização de R$ 32.129.552,49 (Trinta e dois milhões, cento e vinte e nove 
mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e nove centavos). 
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EVOLUÇÃO DA RECEITA - 2008  

 

 
OBSERVAÇÃO: RECEITA PREVISTA CONFORME LEI Nº 11.647, DE 24.3.2008 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 
PARA O EXERCÍCIO/2008 (LOA).   

RECEITA FONTE RECEITA  RECEITA   

CÓDIGO / DESCRIÇÃO RECURSOS 
PREVISTA PELA 

SOF REALIZADA % 

4.1.1.2.1.15.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO 174 48.592.002,00 46.518.440,00 95,73 
4.1.9.1.1.34.00 - 
MUL.JUR.TX.FISC.MERC.SEG.CAP.PRE. 174 58.150,00 86.617,85 148,96 
4.1.9.1.9.50.00 - MULTAS P/AUTOS DE INFRAÇÃO-
25208 174 - 7.409.605,91 - 

4.1.9.3.1.99.01 - DIV. ATIVA  TRIB. – 25208 174 - 123.500,60 - 

4.1.9.3.2.99.01 - DIV. ATIVA N TRIB. – 25208 174 - 349.767,76 - 
4.1.3.2.5.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 
BANCÁRIOS 280 27.378.852,00 32.129.552,49 117,35 
4.1.6.0.0.02.03 - SEG.HAB.(SERV.FIN.DE 
COM.VAR.SAL) 280 622.344,00 515.933,19 82,90 

4.1.6.0.0.02.99 - OUTROS SERV. FINANCEIROS 280 - - - 

4.1.7.3.0.00.00 - TRANSF. INST.  PRIV.(DPVAT) – 25208 250 47.970.132,00 52.864.423,88 110,20 

4.1.3.1.1.00.00 – ALUGUEIS 250 272.385,00 253.124,88 92,93 
4.1.6.0.0.13.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 
25208 250 1.344,00 1.320,00 98,21 

4.1.7.3.0.00.00 - TRANSF. INST. PRIV.(DPVAT) – 74201 250 1.483.608,00 - - 
4.1.6.0.0.13.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – 
74201 250 5.299,00 - - 
4.1.9.9.0.02.01 - REC. DE HONORÁRIOS DE 
ADVOGADOS 250 - 16.347,14 - 

4.1.9.9.0.99.00 - OUTRAS RECEITAS 250 28.825,00 78.397,79 271,98 
4.1.9.2.1.06.00 - INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS 
AO PATRIM. 250 - 3.550,00 - 
4.1.9.2.2.07.00 - RECUPERAÇÃO DE DESP. DE EXERC. 
ANTER. 250 - 8.499,96 - 

4.1.9.2.2.07.00 - RECUPERAÇÃO DE DESP. DE EXERC. 
ANTER. 100 - 20,00 - 

4.1.9.9.0.99.00 - OUTRAS RECEITAS (GARAGEM) 100 - 8.920,25 - 

4.7.9.9.0.99.00 - OUTRAS RECEITAS (LIG. 
TELEFÔNICAS) 100 - 9.244,94 - 

TOTAL   126.412.941,00 140.377.266,64 111,05 
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3. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉ DITOS OU 
RECURSOS 
Não houve ocorrências no período. 

 
 
 
4. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 
Quadro II.A.2 – Execução de Restos a Pagar no Exercício por ano de inscrição no SIAFI 
 

ANO DE 
INSCRIÇÃO  

RP PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS 

Inscritos Cancelados Pagos A Pagar Inscritos Cancelados Pagos A Pagar  * 

2007 0,00 0,00 0,00 0,00 223.957,09 0,00 178.827,85 45.129,24 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 223.957,09 0,00 178.827,85 45.129,24 

 
 
*Nota:  
   Os valores de Restos a Pagar não Processados com saldo a pagar estavam pendentes 
de respostas, tanto pelos fiscais dos contratos como dos credores a respeitos de dúvidas 
surgidas no decorrer da vigência dos mesmos durante os exercícios de 2007 e de 2008. A 
definição da questão pendente se deu no encerramento do exercício de 2008. Estes valores 
que permaneceram em aberto após fechamento do SIAFI de 2008, foram anulados no dia 
09.01.2009, não restando mais nenhum saldo de empenho no exercício de 2009, amparado 
pelo Decreto Nº 6.708, de 23 de dezembro de 2008.  
 
 
 
5. DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZ ADAS) 
NO EXERCÍCIO 

Não houve ocorrências no período. 

 
 
 
6. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA 
Não aplicável à natureza da jurídica da UJ. 

 
 
 
7. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIAD OS COM 
RECURSOS EXTERNOS 
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PROJETOS E PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS (DEMONSTRATIVO 
DOS FLUXOS PREVISTOS E REALIZADOS) 

 
Valores em Dólar 

Discriminação 
(código do 

projeto, 
descrição, 

finalidade e 
organismo 

financiador) 

Custo 
Total 

 

Empréstimo 
contratado 
(ingressos 
externos) 

Contrapartida 
nacional 

Valor das transferências de recursos 
(**) 

Em caso de não se ter 
atingido a conclusão total ou 

de etapa(***) 

Previsto 
Realiza
do(*) 

Motivo 
(amortização, 
pagamento de 

juros, comissão 
de 

compromisso, 
outros) 

Valor no 
ano 

Valor 
acumulado 
no projeto 

Motivos que 
impediram 

ou 
inviabilizara

m 

Providências 
adotadas 

para 
correção 

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

 
 
 
 
 

754.000 

 
 
 
 
 

650.000 

 
 
 
 
 

191.695 

 
 
 
 
 

104.000 

 
 
 
 
 

xxxx 

 
 
 
 
 

xxx 

 
 
 
 
 

xxx 

 
 
 
 
 

xxxx 

 
 
 
 
 

xxx 

 
OBSERVAÇÕES: 
(*) Foi considerado o dólar da data do pagamento constante no sistema do PNUD 
(**) Responsabilidade da UCP - Ministério da Fazenda 
(***) Não se aplica 
 
 
 
8. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA 

Não houve ocorrências no período. 

 
 
 
9. DECLARAÇÃO DE SOBRE A REGULARIDADE DOS BENEFICIÁRIO S 
DIRETOS DE RENÚNCIA 

Não houve ocorrências no período. 

 
 
 
10. OPERAÇÕES DE FUNDOS 

  Não aplicável à natureza da jurídica da UJ. 

 
 
 
11. DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO 

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 com 6 (seis) cartões no exercício de 2008, sendo um 
utilizado no âmbito da Gerência Regional de Fiscalização no Estado do Rio Grande do Sul – 
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GRFRS de seu Departamento de Fiscalização; o segundo, no âmbito da Gerência Regional 
de Fiscalização no Estado de São Paulo – GRFSP também de seu Departamento de 
Fiscalização e os demais, no âmbito da Sede, por supridos lotados no Gabinete, Procuradoria 
Geral e Departamento de Administração e Finanças. 

Os cartões foram utilizados 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. 

Na GRFRS o cartão passou a ser utilizado a partir de 20 de janeiro de 2006. 
Na GRFSP, a utilização do CPGF foi a partir de 9 de maio de 2008 e na Sede, a partir de     
18 de setembro de 2008. 

A servidora da GRFRS Maristela Iparraguirre de Oliveira Bravo (Matrícula 
SIAPE nº 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 9 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. 

As servidoras da GRFSP Marisa Gonçalves Penna (Matrícula SIAPE nº 
0777532) e Expedita Antonia de Souza (Matrícula SIAPE nº 0777536), portadoras 
credenciadas para utilização destes CPGF´s, foram admitidas por Concurso Público e 
pertencem ao quadro permanente da SUSEP (cargo efetivo de Agente Executivo) desde 8 de 
fevereiro de 1979 e 28 de dezembro de 1982, respectivamente. 

A Sra. Marisa atua na área administrativa e a Sra. Expedita na área fim 
daquela Regional.  Ambas não exercem cargo comissionado, mantendo-se, portanto, o 
princípio da segregação de funções. 

A servidora da PRGER Fernanda Pinheiro Arruda (Matrícula SIAPE nº 
1094402), portadora credenciada para utilização deste CPGF, foi admitida por Concurso 
Público e pertence ao quadro permanente da SUSEP (cargo efetivo de Agente Executivo) 
desde 8 de dezembro de 1994, atuando na Secretaria da Procuradoria Geral e sem exercício 
de cargo comissionado, mantendo-se, portanto, o princípio da segregação de funções. 

A servidora do COLEG Selma Medeiros de Santana (Matrícula SIAPE nº 
1476368), portadora credenciada para utilização deste CPGF, exerce o cargo comissão de 
Assistente Técnico, código DAS 102.1, desde 29 de outubro de 2004, atuando como 
Secretária da Diretoria, mantendo-se, portanto, o princípio da segregação de funções. 

O servidor do DEAFI Raphael Linhares de Alcântara (Matrícula SIAPE nº 
1480613), portador credenciado para utilização deste CPGF, foi admitido por Concurso 
Público e pertence ao quadro permanente da SUSEP (cargo efetivo de Agente Executivo) 
desde 6 de junho de 2007, atuando na Gerência de Material, Patrimônio e Serviços - 
GEMAP  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).  

A seguir apresentamos a utilização dos gastos com o CPGF, informando que, 
na Sede, a aplicação destes recursos foi integralmente na modalidade saque e que, apesar de 
ter sido concedido o suprimento ao servidor Raphael, o valor não foi utilizado sendo feitos 
os devidos acertos contábeis no SIAFI: 
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� Cartão de crédito coorporativo: série histórica das despesas – SEDE – UG: 173039 
 

Exercícios 
Fatura Saque 

Quantidade (1) Valor Quantidade Valor 
2006 x.x.x.x. x.x.x.x. x.x.x.x. x.x.x.x. 

2007 x.x.x.x. x.x.x.x. x.x.x.x. x.x.x.x. 

2008 0 R$ 0,00 04 R$ 300,00 

(1) A quantidade refere-se a cada ocorrência da fatura  (item de gasto) 

 

Informações sobre as definições feitas pelo Ordenador de Despesas da UG, consoante 
previsão do art. 6º da Portaria MP Nº 41, de 04.03.2005. 

Limite de utilização total da UG 173039: R$ 7.000,00 
Natureza dos gastos permitidos: 339030,  339039 e 339033 
Limites concedidos a cada portador: R$ 300,00 
Portador:  Limite: 

Selma Medeiros 

Raphael Linhares de Alcântara 

Fernanda Pinheiro Arruda 

R$ 300,00 

R$ 300,00 

R$ 300,00 
 
 
� Cartão de crédito coorporativo: série histórica das despesas – GRFSP – UG: 173035 
 

Exercícios 
Fatura Saque 

Quantidade (1) Valor Quantidade Valor 

2006 x.x.x.x. x.x.x.x. x.x.x.x. x.x.x.x. 

2007 x.x.x.x. x.x.x.x. x.x.x.x. x.x.x.x. 

2008 * 8 R$ 2.013,55 15 R$ 960,00 

(1) A quantidade refere-se a cada ocorrência da fatura (item de gasto) 

* R$ 960,00 corresponde ao valor sacado, o valor efetivamente gasto foi R$ 904,38 e a diferença de R$ R$ 
55,62 recolhemos através de GRU. 

 

Informações sobre as definições feitas pelo Ordenador de Despesas da UG, consoante 
previsão do art. 6º da Portaria MP Nº 41, de 04.03.2005. 
 

Limite de utilização total da UG 173035:R$ 16.000,00 
Natureza dos gastos permitidos: 339030,  339039 e 339033 
Limites concedidos a cada portador: R$ 300,00 
Portador:  Limite: 

Marisa Gonçalves Penna R$ 8.000,00 



Relatório de Gestão da SUSEP – 2008  

 

  74 /95 

Expedita Antonia de Souza R$ 8.000,00 

 
 
 
� Cartão de crédito coorporativo: série histórica das despesas – GRFRS – UG: 173038 
 

Exercícios 
Fatura Saque 

Quantidade (1) Valor Quantidade Valor 
2006 Zero R$ 0,00 3 R$ 750,00 
2007 Zero R$ 0,00 4 R$ 812,00 
2008 8 R$ 329,60 12 R$ 763,00 

(1) A quantidade refere-se a cada ocorrência da fatura  (item de gasto) 
(2) Entende-se que “ocorrência da fatura” seja o número de lançamentos havidos em cada fatura. 

 

 Informações sobre as definições feitas pelo Ordenador de Despesas da UG, consoante 
previsão do art. 6º da Portaria MP Nº 41, de 04.03.2005: 

Limite de utilização total da UG 173038: R$ 8.000,00 

Natureza dos gastos permitidos: 339030; 339033 e 339039 

Limites concedidos a cada portador: R$ 8.000,00 

Portador:* Limite: 

Maristela Iparraguirre de Oliveira Bravo R$ 8.000,00 

 

a) Sede – Rio de Janeiro 

 
Tabela 1 – CPGF: Total dos valores sacados, gastos em espécie e recolhidos em 2008 

Saques (R$) Gastos em espécie (R$) Recolhimento por GRU 
(R$) 

300,00 203,90 96,10 

 
 
Tabela 2 – CPGF: Detalhamento das despesas pagas em espécie no exercício de 2008 

Descrição da 
Ocorrência 

Justificativa (finalidade) Responsável Valor (R$) 

Serviço de Xerox 
Data: 8.10.08 

Atender despesa de Xerox para a 
PRGER/Sede 

Fernanda Pinheiro 
Arruda 

 
4,00 

Locomoção e 
Transporte 
Data: 7.10.08 a 
31.10.08 

Atender despesa de transporte para 
a PRGER/Sede 

Fernanda Pinheiro 
Arruda 

99,90 

Locomoção e 
Transporte 
Data: 28.11.08 a 
12.12.08 

Atender despesa de transporte para 
o COLEG/Sede e o Gabinete 

Selma de 
Medeiros de 
Santana 

100,00 

TOTAL   203,90 
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b) Gerência Regional de Fiscalização no Estado de São Paulo 

Tabela 1 –  CPGF: Detalhamento das despesas pagas mediante fatura no exercício de 2008 
 

Descrição da 
Ocorrência 

Justificativa (finalidade) Responsável Valor (R$) 

Conserto Notebook de 
um Analista 
Data: 20/05/08 

Tendo em vista a urgência, pois 
continha dados de fiscalização e 
não havia sido feito backup. 

Marisa Gonçalves 
Penna 

 
530,00 

Conserto do ar 
condicionado do 
veículo oficial 
Data: 21/05/08 

Necessidade Eventual da GRFSP Marisa Gonçalves 
Penna 

 
160,00 

Aquisição de Placa de 
rede e cooler  
Data: 26/06/08 

Necessidade Eventual da GRFSP Expedita Antonia 
de Souza 

 
65,00 

Confecção de Carimbo 
p/ o Protocolo 
Data: 21/08/08 

Necessidade eventual da GRFSP Expedita Antonia 
de Souza 

 
59,00 

Serviço de Cópias 
 
Data: 21/08/08 

Para atender Ministério Público 
dentro do prazo imposto. 
Proc.15414.100624/07-16. 
 Assunto Comissão de Inquérito 
 

Marisa Gonçalves 
Penna 

 
 

455,55 

Aquisição de Toner p/ 
duas impressoras 
Data: 23/09/08 

Enquanto aguardávamos a entrega 
da compra feita através de 
licitação. 

Expedita Antonia 
de Souza 

 
480,00 

Conserto de três 
impressoras 
Data: 15/10/08 

Necessidade eventual da GRFSP Marisa Gonçalves 
Penna 

 
264,00 

TOTAL   2.013,55 

 
 
Tabela 2 – CPGF: Total dos valores sacados, gastos em espécie e recolhidos em 2008 

Saques (R$) Gastos em espécie (R$) Recolhimento por GRU (R$) 

960,00 904,38 55,62 

 
 
Tabela 3 – Detalhamento das despesas pagas em espécie no exercício de 2008 

Descrição da 
Ocorrência 

Justificativa (finalidade) Responsável Valor (R$) 

Despesas Judiciais 
Data: 26/06/08 

Recolhimento de custas. 
Memo nº 
886/06/PRF3/PGF/AGU 

Marisa Gonçalves 
Penna 

 
35,44 
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Despesas Judiciais 
Data: 26/06/08 

Recolhimento de custas. 
Ofício ER.PRF3.SJP nº 
385/08. 

Marisa Gonçalves 
Penna 

 
11,84 

Diversos Gastos 
com transporte 
De: 09/05/08 a 
12/06/08 

Entrega de documentos, 
diligência, 
comparecimento em 
audiência, etc. 

Expedita Antonia de 
Souza 

 
 

200,00 

Diversos Gastos 
com transporte 
De: 13/06/08 a 
09/09/08 

Entrega de documentos, 
diligência, 
comparecimento em 
audiência, etc. 

Expedita Antonia de 
Souza 

 
 

207,10 

Instalação de um 
ramal p/o Fax 
Data: 07/08/08 

Necessidade eventual da 
GRFSP 

Marisa Gonçalves 
Penna 

 
50,00 

Diversos Gastos 
com transporte 
De: 10/09/08 a 
08/12/08 

Entrega de documentos, 
diligência, 
comparecimento em 
audiência, etc. 

Expedita Antonia de 
Souza 

 
400,00 

TOTAL     904,38 

 
 
c) Gerência Regional de Fiscalização no Estado do Rio Grande do Sul: 
  
Tabela 1 – CPGF: detalhamento das despesas pagas mediante fatura no exercício de 2008 

Descrição da 
Ocorrência Justificativa (finalidade) Responsável Valor (R$) 

- Aquisição de 
Material de 
Expediente (Atilhos) 
Data: 04/04/2008 

Necessidade de Aquisição 
não Programada 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 12,60 
Fatura 

- Aquisição de Cabo 
de Rede e Conectores 
Data: 08/07/2008 

Necessidade de Expansão 
de Um Ponto de Rede 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 24,00 
Fatura 
 

- Aquisição de 
Material para Conserto 
Hidráulico 
Data: 09/04/2008 

Necessidade de Conserto de 
Vazamento Hidráulico 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 12,00 
Fatura 

- Aquisição de Gás de 
Cozinha 
Data: 23/04/2008 

Abastecimento da GRFRS Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 36,00 
Fatura 

- Aquisição de Uma 
Mola Hidráulica 
Data: 02/06/2008 

Reparo Urgente na Porta 
Principal de Acesso à 
GRFRS 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 195,00 
Fatura: R$ 117,00 

- Serviço de Colocação 
de Mola Hidráulica 
Data: 02/06/2008 

Necessidade de Instalação 
URGENTE de Mola 
Hidráulica 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 60,00 
Fatura 

- Confecção de 
Carimbo 
Data: 02/06/2008 

Necessidades Eventuais da 
GRFRS 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 33,00 
Fatura 
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- Serviço de Abertura 
de Gaveta 
Data: 10/06/2008 

Necessidade de Abertura de 
Gaveta de funcionário 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 35,00 
Fatura 

TOTAIS (R$) R$ 329,60 

 
 
Tabela 2 – CPGF: detalhamento dos saques no exercício de 2008 

 

Descrição da 
Ocorrência 

Justificativa 
(finalidade) 

Responsável Valor (R$) 

- Manutenção de 
Impressora HP 600 
Data: 18/04/2008  

Necessidade de reparos Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 65,00 
Saque: R$ 60,00 

- Manutenção de 
Aparelho Telefônico 
Data: 18/04/2008 

Necessidade de reparos Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 15,00 
Saque: 20,00 

- Serviço de Motoboy 
Data: 24/04/2008 

Necessidade de entrega 
urgente de documento 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 10,00 
Saque: R$ 10,00 

- Serviço de Chaveiro 
Data: 19/05/2008 

Necessidade de 
reposição de chaves 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 60,00 
Saque: R$ 60,00 

- Despesas judiciárias, 
com condução de 
precatória e citação 
Data: 20/05/2008 

Recolhimento de 
Custas Judiciais, 
processos Nº. 
042/1.07.0003095-8 e 
042/1.07.0003011-77 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 307,34 
Saque: R$ 310,00 

- Despesas judiciárias, 
com condução de 
precatória e citação 
Data: 10/06/2008 

Recolhimento de 
Custas Judiciais, 
processo Nº. 
132/1.08.0001200-4 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 56,13 
Saque: R$ 54,00 

- Conserto de uma 
Mesa 
Data: 23/06/2008 

Necessidade de Reparo 
de Móvel 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 96,00 
Saque: R$ 86,00 

- Aquisição de Cabo de 
Rede e Conectores 
Data: 08/07/2008 

Necessidade de 
Expansão de Um Ponto 
de Rede 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 42,00 
Saque: R$ 42,00 
 

- Aquisição de Uma 
Mola Hidráulica 
Data: 02/06/2008 

Reparo Urgente na 
Porta Principal de 
Acesso à GRFRS 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 195,00 
Saque: R$ 78,00 
 

- Serviço de Transporte 
(táxi) 
Data: 02/06/2008 

Necessidade de 
Aquisição da Mola 
Hidráulica 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 6,00 
Saque: R$ 6,00 

- Aquisição de 
Materiais para 
Manutenção de Bens 
Data: 10/06/2008 

Necessidade de 
Readequação da Sala 
dos Fiscais (Supervisão 
Contínua) 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 13,40 
Saque: R$ 13,40 

- Confecção de 
Carimbo 
Data: 10/06/2008 

Necessidades 
Eventuais da GRFRS 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 16,60 
Saque: R$ 16,60 

- Serviço de Transporte 
(ônibus metropolitano) 
Data: 16/06/2008 

Necessidade de Entrega 
de Ordens Bancárias na 
Instituição Bancária 

Maristela Iparraguirre 
de Oliveira Bravo 

R$ 7,00 
Saque: R$ 7,00 

TOTAIS (R$) R$ 763,00 
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12. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno 

A SUSEP, ao longo do exercício de 2008, foi objeto de ações de controle por 
parte da Controladoria Geral da União – CGU. 

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

 

� Atuação da Controladoria Geral da União - CGU 
 
• Referente ao item 12 do Anexo II, da Portaria CGU Nº 2238/2008. 
 
1.1) Documento de Origem: Ofício nº 70/2008/CGU - Regional/RJ/CGU-PR, de 
03/01/2008. 

Descrição da Recomendação: Trata-se da solicitação de encaminhamento de documentos 
relativos à movimentação de recursos provenientes do acordo de empréstimo nº 7253/BR 
(Projeto BRA/04/016), durante o exercício 2007.  

Setor Responsável pela Implementação: SEGER 

Providências Adotadas: A demanda foi providenciada e apresentada à equipe de Auditoria 
Externa no decorrer da fase de apuração das contas do Projeto de Cooperação Técnica – 
PNUD/BRA/04/016, BIRD nº 7253-BR, ocorrida no período de 22/02/2008 a 07/03/2008. 

 

1.2) Documento de Origem: Ofício nº 10/2008/CGU - Regional/RJ/CGU-PR, de 
08/01/2008. 

Descrição da Recomendação: Trata-se de informe sobre a publicação da Norma de 
Execução da CGU-PR Nº 05/2007, que disciplinou procedimentos para a formalização do 
processo de prestação de contas referente ao exercício 2007. Sem emissão de recomendações 
ou determinações. 

Setor Responsável pela Implementação: SEGER 

Providências Adotadas: Documentação para ciência das áreas envolvidas. 

 

1.3) Documento de Origem: Ofício nº 768/2008/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 14 de 
Janeiro de 2008. 

Descrição da Recomendação: Trata-se de encaminhamento da Nota Técnica nº 
58/2008/GAB/ CGU-Regional/RJ, contendo avaliação do Plano Anual de Atividade da 
Auditoria Interna - PAINT 2008. 

Setor Responsável pela Implementação: Auditoria Interna 

Providências Adotadas: As orientações e observações contidas no referido documento serão 
incorporadas no PAINT de 2009. 

 

1.4) Documento de Origem: Ofício nº 2.078/CSMF/COREC/CGU-PR, de 28/01/2008 
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Descrição da Recomendação: Trata-se de recomendações do TCU, definindo regras para 
apresentação do Processo de Prestação de Contas, relativas ao exercício de 2007. 

Setor Responsável pela Implementação: SEGER 

Providências Adotadas: Documentação para ciência das áreas envolvidas. 

 

1.5) Documento de Origem: Ofício nº 2.485/CSMF/COREC/CGU-PR, de 01/01/2008, 
Ofício nº 2.575/CSMF/COREC/CGU-PR, de 07/02/2008, Ofício nº 
22.112/CSMF/COREC/CGU-PR, de 10/07/2008. 

Descrição da Recomendação: Trata-se de solicitação da indicação de servidores para 
participar do “Curso de Formação de Membros de Comissões de PAD”. 

Setor Responsável pela Implementação: DEAFI 

Providências Adotadas: Atendido, encaminhado a relação dos servidores, por meio 
eletrônico. 

 

1.6) Documento de Origem: Ofício nº 4082/2008/CGU-REGIONAL/RJ/CGU-PR, de 
21/02/2008. 

Descrição da Recomendação: Trata-se de apresentação da equipe designada para realizar 
auditoria contábil nas contas do Projeto de Cooperação Técnica PNUD/BRA/04/016 – 
Programa de Assistência Técnica para o Crescimento Sustentável e Eqüitativo PACE 
(Contrato de Empréstimo BIRD/7253-BR), referente ao exercício de 2007. 

Setor Responsável pela Implementação: SEGER 

Providências Adotadas: Os exames da CGU foram realizados entre o período de 22/02/2008 
a 07/03/2008. 

 

1.7) Documento de Origem: Ofício nº 5240/2008/DEFAZ/DE/SFC/CGU-PR, de 
29/02/2008. 

Descrição da Recomendação: Informa o endereço eletrônico dos arquivos que contêm o 
Relatório de Auditoria, o Certificado e o Parecer do Dirigente de Controle Interno, referentes 
ao processo de Prestação de Contas do exercício de 2006. A CGU solicita que os arquivos 
sejam disponibilizados no sítio eletrônico da SUSEP.  

Setor Responsável pela Implementação: SEGER 

Providências Adotadas: Foi disponibilizado o Link na homepage da SUSEP em 02/04/2008. 

 

1.8) Documento de Origem: Ofício Circular nº 40/2008/CGU-REGIONAL/RJ/CGU-PR, de 
10/03/2008. 

Descrição da Recomendação: Trata-se de monitoramento do cumprimento de limites 
estabelecidos para Contração de Serviços de Vigilância no âmbito da SUSEP. 

Setor Responsável pela Implementação: DEAFI 

Providências Adotadas: As informações foram consolidadas na Nota Técnica 
SUSEP/AUDIT nº 04/2008 e encaminhadas através do Ofício SUSEP/AUDIT nº 06/2008. 
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1.9) Documento de Origem: Ofício nº 129/MF, de 19/03/2008. 

Descrição da Recomendação: Trata-se de solicitação de encaminhamento das providências 
adotadas, relativas aos itens apontados pelo Controle Interno, que constavam do “Plano de 
Providências” do exercício de 2006. 

Setor Responsável pela Implementação: Auditoria Interna 

Providências Adotadas: As informações foram encaminhadas, por arquivo magnético, à 
CGU em 26/03/2008. 

 

1.10) Documento de Origem: Ofício Circular nº 45/2008/CGU-REGIONAL/RJ/CGU-PR, 
de 26/03/2008. 

Descrição da Recomendação: Trata-se de solicitação de informações relacionadas com a 
atuação da Comissão Setorial de Ética Publica na SUSEP. 

Setor Responsável pela Implementação: SEGER  

Providências Adotadas: As informações foram consolidadas na AUDIT e respondidas por 
meio da Nota Técnica SUSEP/AUDIT/nº 07//2008 e Ofício SUSEP/GABIN/ nº 275/2008 de 
15/04/2008. 

 

1.11) Documento de Origem: Ofício nº 9.708/CGRJ/CGU-PR, de 03/04/2008. 

Descrição da Recomendação: Trata-se de encaminhamento da “Comunicação de 
Encerramento dos Trabalhos de Campo”, referente à execução da Ordem de Serviço Nº 
207717 (Auditoria de Recursos Externos, Projeto PNUD BRA/04/016, exercício de 2007). 

Setor Responsável pela Implementação: SEGER 

Providências Adotadas: A SUSEP, por meio do Ofício GABIN nº 250/2008, de 09/04/2008, 
apresentou sua manifestação e posicionamento sobre as observações elencadas no referido 
relatório. 

 

1.12) Documento de Origem: Ofício nº 11.048/2008/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 
15/04/2008. 

Descrição da Recomendação: Trata-se do Relatório da CGU nº 207717, apresentando o 
resultado dos exames realizados nas demonstrações financeiras e nos atos dos gestores do 
Projeto de Assistência à Implementação do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento 
Eqüitativo e Sustentável – PACE, relativos ao período de 01/01/2007 a 31/12/2007. O Projeto 
é parcialmente financiado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – 
BIRD, por intermédio do Acordo de Empréstimo BIRD nº 7253-BR. 

Setor Responsável pela Implementação: SEGER 

Providências Adotadas: Documentação para ciência da área envolvida. 

 

1.13) Documento de Origem: Ofício nº 12.648/CGU-RJ/CGU-PR, de 29/04/2008. 
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Descrição da Recomendação: Trata-se de encaminhamento da “Comunicação de 
Encerramento dos Trabalhos de Campo”, referente à execução da Ordem de Serviço nº 
208771 (Auditoria Anual de Contas do exercício de 2007). 

Setor Responsável pela Implementação: GABIN 

Providências Adotadas: A SUSEP, por meio do Oficio SUSEP/GABIN/nº 344/2008, 
apresentou sua manifestação e posicionamento sobre as observações e recomendações 
elencadas no referido relatório. 

 

1.14) Documento de Origem: Ofício nº 16002/CGU-RJ/CGU-PR de 26/05/2008 e Ofício nº 
19.125/2008/CGU-REGIONAL/RJ/CGU-PR de 16/06/2008. 

Descrição da Recomendação: Trata-se do Relatório da CGU nº 207657, apresentando o 
resultado dos exames realizados nas demonstrações financeiras e nos atos dos gestores do 
Projeto de Assistência Técnica para Crescimento Sustentável e Eqüitativo – PACE, relativos 
ao período de 01/01/2007 a 31/12/2007. O Projeto é parcialmente financiado pelo Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, por intermédio do Acordo de 
Empréstimo BIRD nº 7253-BR. 

Setor Responsável pela Implementação: SEGER 

Providências Adotadas: Documentação para ciência da área envolvida. Sem emissão de 
recomendações ou determinações da CGU. 

 

1.15) Documento de Origem: Ofício nº 23.779/CGU-REGIONAL/RJ/CGU-PR de 
29/07/2008 e Ofício nº 36.737/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 14/11/2008. 

Descrição da Recomendação: Encaminha, em meio magnético, o Relatório de Auditoria 
Anual de Contas, o modelo do Plano de Providências e a versão preliminar do PAINT. 

Setor Responsável pela Implementação: Auditoria Interna 

Providências Adotadas: As justificativas e esclarecimentos adicionais foram respondidos na 
CI/AUDIT/nº 80, de 24/11/2008 e Oficio SUSEP/GABIN/nº 984/2008 

 

1.16) Documento de Origem: Ofício nº 31.224/CGU-PR, de 01/10/2008. 

Descrição da Recomendação: Trata-se de apresentação da equipe designada para Inspeção 
Correcional. O objetivo da referida inspeção foi verificar os processos administrativos 
disciplinares e sindicâncias, inclusive patrimoniais, solicitando também disponibilização de 
estrutura logística para os trabalhos. 

Setor Responsável pela Implementação: GABIN 

Providências Adotadas: Os exames da CGU foram realizados no período de 03/11 a 
07/11/2008. Os esclarecimentos adicionais foram encaminhados pelo Ofício SUSEP/GABIN 
nº 893/2008.  

 

1.17) Documento de Origem: Ofício Nº 39.763/2008/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 
05/12/2008. 
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Descrição da Recomendação: Trata-se de solicitação de encaminhamento de documentos, 
referentes à movimentação de recursos no exercício de 2008, relacionados ao Acordo de 
Empréstimo nº 7253/BR e ao Projeto BRA/04/016. 

Setor Responsável pela Implementação: SEGER 

Providências Adotadas: As informações foram coletadas com o setor envolvido 
(SEGER/COORD/DIPRE) e encaminhadas à CGU através do Ofício SUSEP/GABIN nº 
167/2009. 

 

1.18) Documento de Origem: Ofício nº 41.161/2008/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 
18/12/2008. 

Descrição da Recomendação: Trata-se de dilação do prazo para a apresentação do Plano de 
Providências e versão preliminar do PAINT 2009. 

Setor Responsável pela Implementação: Auditoria Interna 

Providências Adotadas: O Plano de Providências foi encaminhado em 30/12/2008. Quanto à 
entrega do PAINT 2009, o prazo foi estendido para 30 dias após a nomeação do novo Chefe 
da Auditoria. 

 
1.19) Anexo I do Relatório CGU/RJ nº 208771, emitido pela CGU/RJ em 10/06/2008. 
 O referido anexo consolida as constatações e recomendações emitidas pela 
CGU/RJ. Em decorrência, foi elaborado o Plano de Providências (PP) Nº 208771, informando 
o posicionamento e providências adotadas pela SUSEP. 
Transcrevemos, a seguir, o PP 208771: 
 

“[...] 
1.1.2 Assunto – Recursos Disponíveis 
 
• Item do Relatório de Auditoria: 1.1.2.1 do Anexo I. 
 
1.1. 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, 
observado o inciso II do § 6º do Decreto Nº 93.872/86, incluído pelo Decreto 
Nº 6.370/2008.  
 
1.2. Posicionamento do Gestor em relação as recomendações: 
( 1 )   (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
 
1.3. Providências a serem Implementadas: 
Tal recomendação vem sendo observada pela Sede desta SUSEP, ressaltando 
que a implantação do Cartão nesta UG somente ocorreu no período de outubro 
e novembro/2008, após o término da greve bancária. 
 
1.4. Prazo limite de implementação: 
Não aplicável (providência continua). 
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2.1. Recomendação: 002 
Recomendamos que a SUSEP instrua os processos de Suprimento de Fundos, 
realizados por meio de Cartão de Pagamento do Governo Federal, com a 
devida aprovação da prestação de contas do suprido pelo Ordenador de 
Despesas.  
 
 
2.2. Posicionamento do Gestor em relação as recomendações: 
(1)    (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
 
 
 
2.3. Providências a serem Implementadas: 
Acatamos a recomendação e passamos a instruir, desde então, o processo com 
a aprovação da prestação de contas do suprido pelo Ordenador de Despesas, 
conforme cópia em anexo. 
 
2.4. Prazo limite de implementação: 
Não aplicável (providência continua). 
 
3.1. Recomendação 003:  
A SUSEP deverá, ainda, utilizar o Cartão de Pagamento do Governo Federal 
para o pagamento de todas as despesas realizadas mediante suprimento de 
fundos, atentando para a legislação pertinente à matéria.  
 
3.2. Posicionamento do Gestor em relação as recomendações: 
(1)     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
 
3.3. Providências a serem Implementadas: 
Acatamos a recomendação e conforme já mencionado na 1ª recomendação, 
reiteramos que a Sede e os Escritórios Regionais passaram a utilizar o Cartão 
de Pagamento do Governo Federal somente em meados de outubro e novembro 
de 2008, tendo em vista a demora por parte do Banco do Brasil para expedição 
dos cartões de pagamento, e posteriormente, a greve bancária. 
 
3.4. Prazo limite de implementação: 
Não aplicável (providência continua). 
 
1.1.3 – Assunto – Contratos de Obras, Compras e Serviços. 
 
• Item do Relatório de Auditoria: 1.1.3.1 do Anexo I 
 
1.1. Recomendação: 
Recomendamos que a SUSEP apure a responsabilidade pela escolha de 
proposta menos vantajosa para a Administração Publica no âmbito da Dispensa 
de Licitação nº 18/2007 e efetue o devido ressarcimento ao erário.  
 
1.2. Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
( 2 )    (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
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1.3. Providências a serem Implementadas: 
O DEAFI informa na CI nº 251/08, datada de 29/12/08, que entende não ser de 
competência deste DEAFI a decisão sobre a apuração de responsabilidades, 
razão pela qual, sugeriu ouvir o GABIN. Transcreveu a CI/DEAFI/nº 
248/2008, encaminhado ao COLEG em 19/12/2008, “assim sendo, nada temos 
a acrescentar às justificativas apresentadas, muito embora não tenham sido 
acatadas pelo ex-Auditor Chefe e equipe CGU, e nos restando esperar tão 
somente a análise do TCU, já que o relatório apresentado na Solicitação de 
Auditoria nº 50/2008 foi encaminhado àquela instância em 30/06/2008.  
 
1.4. Prazo limite de implementação: 
Não aplicável aguardo de decisão do TCU. 
 
• Item do Relatório de Auditoria: 1.1.3.2 do Anexo I 
 
1.1. Recomendação: 001  
Recomendamos que a SUSEP se abstenha de realizar contratações por dispensa 
de licitação, alegando situações emergenciais causadas por falta de 
planejamento.  
 
1.2. Posicionamento do Gestor em relação as recomendações: 
( 2)    (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
 
1.3. Providências a serem Implementadas: 
Na CI/DEAFI/nº 251/08, o Departamento de Administração e Finanças – 
DEAFI informa que discorda do posicionamento do órgão de controle interno 
quanto às contratações por dispensa de licitação, alegando situações 
emergenciais causadas por falta de planejamento, visto que as contratações 
emergenciais realizadas foram devidamente justificadas à época e não 
ocorreram por falta de planejamento. De qualquer forma, estamos observando 
tal recomendação. 
 
1.4. Prazo limite de implementação: 
Não aplicável (providência continua). 
 
2.1. Recomendação 002:   
Recomendamos que a SUSEP, nas hipóteses previstas no inciso VI do art. 11 
da Lei Complementar Nº 73/93, encaminhe os respectivos processos para 
manifestação prévia da sua Procuradoria Jurídica.  
 
2.2. Posicionamento do Gestor em relação as recomendações: 
( 2)     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
 
2.3. Providências a serem Implementadas: 
Na CI/DEAFI/nº 251/08, de 29/12/08, o Departamento de Administração e 
Finanças – DEAFI informa que para acatar esta recomendação deverá existir 
concordância da área jurídica da Autarquia, uma vez que há tempos este 
assunto foi discutido e à época alegou-se que não havia quadro de pessoal 
suficiente para atender a esta demanda, observando-se o prazo de validade das 
propostas, que normalmente são menores do que nos processos licitatórios. 
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2.4. Prazo limite de implementação: 
Não aplicável (providência continua). 
 
3.1. Recomendação 003:  
Reiteramos a recomendação da Procuradoria Jurídica da SUSEP para que seja 
apurada responsabilidade acerca da contratação de serviços de limpeza 
mediante Dispensa de Licitação nº 74/2007 em situação emergencial provocada 
por falta de planejamento e por um valor acima do limite previsto da Portaria 
nº 04/2006.  
 
 
3.2. Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
(1 )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
 
3.3. Providências a serem Implementadas: 
Em 11 de junho de 2008, foi determinada a instalação de uma sindicância para 
apurar as responsabilidades em relação à contratação por meio da Dispensa de 
Licitação nº 74/2007. O prosseguimento de tal procedimento foi designado à 
servidora Sônia Castilho de Sá, que, de acordo com a Portaria SUSEP Nº 
3.138, de 18 de dezembro de 2008, passa a ter competência para auxiliar o 
órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, bem como 
para tomar providências atinentes à matéria correicional. 
 
3.4.  Prazo limite de implementação: 
Essa providência está em andamento. 
 
4.1. Recomendação 004:   
Recomendamos que a SUSEP, caso os valores do seu contrato de limpeza 
vigente não estejam observando os limites máximos definidos pela Secretaria 
de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, promova a repactuação do citado contrato, a fim de 
adequá-lo à portaria em vigor. 
 
4.2. Posicionamento do Gestor em relação à recomendação: 
(1)   (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
 
4.3. Providências a serem Implementadas: 
Conforme exposto pela GEMAP no processo em questão (Processo SUSEP Nº 
15414.005197/2006-82), os valores foram ajustados através dos pagamentos do 
contrato. 
 
4.4. Prazo limite de implementação: 
Não aplicável (providência contínua). 
 
 
• Item do Relatório de Auditoria – 1.1.3.3 do Anexo I 
 
1.1. Recomendação 001:  
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Recomendamos que a SUSEP, em eventual necessidade de contratação de 
serviços de assessoria de imprensa, exija planilha de custos e formação de 
preços das licitantes. 
 
1.2. Posicionamento do Gestor em relação as recomendações: 
( 1 )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
 
1.3. Providências a serem Implementadas: 
Registramos que o contrato foi encerrado em 31/12/2007, sem nova 
contratação até a presente data. Informamos que, por ocasião do novo 
procedimento licitatório para contratação de serviço de assessoria de imprensa, 
será observada a presente recomendação. 
 
1.4. Prazo limite de implementação: 
Não aplicável (providência contínua) 
 
2.1. Recomendação 002: 
Recomendamos que a SUSEP reavalie, em eventual necessidade de contratação 
de serviços de assessoria de imprensa, a periodicidade do informativo para os 
seus servidores, levando em consideração as necessidades dos servidores e a 
disponibilidade dos mesmos para prestação de informações para a empresa 
contratada.  
 
2.2. Posicionamento do Gestor em relação as recomendações: 
( 1 )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
 
2.3. Providências a serem Implementadas: 
Contrato encerrado em 31/12/2007 sem nova contratação até a presente data. 
Informamos que, por ocasião da nova contratação de serviço de assessoria de 
imprensa, será observado o procedimento indicado. 
 
2.4. Prazo limite de implementação: 
Não aplicável (providência contínua). 
 
 
• Item do Relatório de Auditoria – 1.1.3.4 do Anexo I  
 
1.1. Recomendação 001   
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. 
 
1.2. Posicionamento do Gestor em relação as recomendações: 
(1  )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
 
1.3. Providências a serem Implementadas: 
Acatamos a recomendação e a área responsável já vem realizando as pesquisas 
de preços dos materiais adquiridos para os serviços de manutenção predial. 
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1.4. Prazo limite de implementação: 
Não aplicável (providência contínua). 
 
2.1. Recomendação 002:   
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.  
 
2.2. Posicionamento do Gestor em relação as recomendações: 
(1 )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
 
2.3. Providências a serem Implementadas: 
Acatamos as recomendações, conforme disposto na CI GESER nº 14/08. 
Informamos que estas foram cumpridas no procedimento licitatório, realizado 
nesse exercício. 
 
2.4. Prazo limite de implementação: 
Não aplicável (providência continua). 
 
3.1. Recomendação 003:   
Recomendamos que a SUSEP, na próxima licitação de serviços de manutenção 
predial, defina no Termo de Referência que os pagamentos serão efetuados 
com base nos serviços realizados e nos bens efetivamente adquiridos.  
 
3.2. Posicionamento do Gestor em relação à recomendação 
( 1 )     (1) Concordo    (2) Concordo parcialmente  (3) Discordo  
 
3.3. Providências a serem Implementadas: 
Acatamos as recomendações, conforme disposto na CI GESER nº 14/08. 
Informamos que estas foram cumpridas no procedimento licitatório, realizado 
nesse exercício. 
 
3.4. Prazo limite de implementação:. 
Não aplicável (providência continua). 
 

 
13. Determinações e recomendações do TCU 
 

A SUSEP, ao longo do exercício de 2008, foi objeto de ações de controle por 
parte do Tribunal de Contas da União – TCU. 

Apresentamos, a seguir, levantamento destas ações e o posicionamento acerca 
das providências implementadas pela SUSEP. 
 
 
� Atuação do Tribunal de Contas da União – TCU 
 
• Referente ao item 13 do Anexo II, da Portaria CGU nº 2.238/2008 
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1.1) Documento de Origem: Oficio nº 27/2008 – TCU/SECEX-2, de 29/01/2008 – Processo 
nº 001.302/2008-1. 

Descrição da Recomendação: Trata-se de diligência para monitorar o cumprimento da 
deliberação proferida no Acórdão nº 1.457/2006 – Plenário – TC nº  011.729/2004-8, 
solicitando providencias para promover a adequação da Circular SUSEP Nº 111/1999 ou 
viabilizar a edição da Circular SUSEP específica para as contratações de Seguros 
Habitacionais no âmbito do SFH pelo Setor Público. O documento consolida informações 
sobre as providências e desdobramentos decorrentes do referido julgado, com vista à 
delegação de competência prevista na Portaria Nº 01-GM-VC, de 19/04/2005, e com 
fundamento no artigo 11 da Lei Nº 8.443/92. 

Setor Responsável pela Implementação: DEFIS 

Providências Adotadas: As informações foram coletadas no acompanhamento de pendências 
desta Auditoria Interna e atualizadas junto à Gerência de Fiscalização do Seguro Habitacional 
da SFH – GEHAB. A demanda foi respondida por meio da Nota Técnica SUSEP/AUDIT nº 
01/2008, de 06/03/2008 e encaminhada pelo Ofício SUSEP/AUDIT nº 04/2008, de 
07/03/2008. 

 

1.2) Documento de Origem: Oficio nº 152/2008 – TCU/SECEX-2, de 31/03/2008 – 
Processo Nº 017.139/2006-5. 

Descrição da Recomendação: Trata-se de julgamento de Prestação de Contas Simplificada 
da SUSEP, relativa ao exercício de 2005. (Acórdão nº 717/2008-TCU – 1ª Câmara). 

Setor Responsável pela Implementação: SEGER 

Providências Adotadas: As informações foram encaminhadas às áreas dos responsáveis 
arrolados no mencionado Acórdão, através da CI/GABIN/nº 047/2008 de 10/04/2008, para 
ciência e adoção das medidas pertinentes. 

 

1.3) Documento de Origem: Ofício nº 509/2008 – TCU/SECEX-2, de 29/07/2008 – 
Processo Nº 018.372/2008-1. 

Descrição da Recomendação: Trata-se de diligência do tribunal visando ao saneamento do 
Processo Nº 018.372/2008-1, a qual trata de coleta de informações (sobre o tema 
“Relacionamento com ONGs”), em todas as unidades e entidades sob supervisão da 2ª 
Secretaria de Controle Interno. 

Setor Responsável pela Implementação: SEGER 

Providências Adotadas: As informações foram encaminhadas ao TCU, através do Ofício 
SUSEP/GABIN nº 619/2008, e Nota Técnica SUSEP/AUDIT nº 08/2008. 

 

1.4) Documento de Origem: Ofício nº 535/2008 – TCU/SECEX-2, de 04/08/2008 – 
Processo Nº 001.066/2004-0. 

Descrição da Recomendação: Trata-se de diligência, acerca de possíveis irregularidades em 
execução de contrato com possível dano ao Fundo de Compensação de Variações Salariais. 
Esta ação de controle foi determinada pelo Acórdão TCU nº 1366/2008 – Plenário. 

Setor Responsável pela Implementação: DEFIS 
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Providências Adotadas: As informações foram encaminhadas por meio do Ofício 
SUSEP/GABIN/nº 814/2008, de 16/10/2008, tendo como subsídio o Parecer 
SUSEP/DEFIS/GEHAB nº 845/08, de 14/10/2008. 

 

1.5) Documento de Origem: Ofício n.º 656/2008 – TCU/SECEX-2, de 29/08/2008 – 
Processo Nº 012.129/2006-6. 

Descrição da Recomendação: Trata-se de Comunicação de Deliberação/Recomendação, 
inserida no Relatório de Auditoria Operacional realizada por equipe de analistas das 2ª e 3ª 
Secretarias de Controle Externo deste Tribunal, no período de 12/06/2006 a 06/07/2007, tendo 
por objetivo analisar e avaliar a estrutura e as ações da União empregadas no combate à 
lavagem de dinheiro no País, abrangendo os diversos órgãos e entidades públicas federais 
cujas ações estejam de alguma forma relacionadas ao tema.(Acórdão Nº 1.720/2008) 

Setor Responsável pela Implementação: DEFIS 

Providências Adotadas: Foi constituída uma Comissão Especial Permanente para 
acompanha-mento das Ações de Combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro, no âmbito dos 
mercados supervisionados pela SUSEP, que estará responsável pelo estudo continuado do 
assunto, tendo em vista, inclusive, as futuras avaliações a serem realizadas pelo GAFI, FMI e 
Banco Mundial. (Portaria SUSEP Nº 2.985, de 11/07/2008). 

 

1.6) Documento de Origem: Ofício nº 702/2008 TCU/SECEX-2, de 11/09/2008 – Processo 
Nº 020.933/2007-5. 

 

Descrição da Recomendação: Trata-se de diligência, decorrente do acórdão nº 1.924 – TCU 
– Plenário, com o objetivo de verificar o cumprimento das determinações e recomendações 
exaradas, em decorrência de auditoria de conformidade no Seguro Habitacional. 

Setor Responsável pela Implementação: DEFIS 

Providências Adotadas: As informações foram encaminhadas através do Oficio 
SUSEP/GABIN nº 869/2008, de 29/10/2008, juntamente com cópias do Parecer da 
Procuradoria Federal – SUSEP/Coordenadoria de Consultas. Em anexo ao oficio, foram 
encaminhadas cópias das Legislações pertinentes ao assunto internacional, do Oficio 
SUSEP/DEFIS/GABIN/nº 1120/2005, e da Resolução do Conselho de Administração do 
BNH – RC nº 1/77. 

 

1.7) Documento de Origem: Ofício nº 829/2008 TCU/SECEX-2, de 12/11/2008 – Processo 
Nº 001.302/2008-1 

Descrição da Recomendação: Trata-se de monitoramento das determinações efetuadas pelo 
Acórdão nº 1.457/2006-TCU – Plenário, encaminhado à SUSEP para conhecimento das 
determinações do item 9.2 (adequação da Circular SUSEP Nº 111/1999), as quais restaram 
inoperantes, e do item 9.3 (determinar à EMGEA que adote providências com a finalidade de 
realizar processo licitatório com o propósito de selecionar e contratar seguros habitacionais 
para os contratos de financiamento originários da CEF/União), assunto que está sendo 
monitorado nos  autos do TC-003.371/2008-8. 

Setor Responsável pela Implementação: DEFIS 
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Providências Adotadas: O relatório de monitoramento das determinações constantes do 
Acórdão nº 1.457 foi encaminhado a GEHAB/DEFIS, para conhecimento da decisão adotada 
pelo TCU. 
 

1.8) Documento de Origem: Oficio nº 277/2008-TCU/SECEX-2, de 09/09/2008 – Processo 
Nº 015.347/2007-7 

Descrição da Recomendação: Julga como regulares com ressalva a Prestação de Contas da 
SUSEP, referente ao exercício 2006 (Acórdão Nº 2.747/2008-TCU-1ª Câmara). 

Setor Responsável pela Implementação: SEGER 

Providências Adotadas: Documentação para ciência  

 

1.9) Documento de Origem: Ofício n.º 934/2008 – TCU/SECEX-2, de 15/12/2008 

Descrição da Recomendação: Trata-se de monitoramento autuado por determinação deste 
Tribunal, com fulcro no artigo 243 do Regimento Interno/TCU, para verificar o cumprimento 
dos comandos constantes dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 1.457/2006-TCU- Plenário, de 16 
de agosto de 2006, que tratam do possível favorecimento concedido pela Empresa Gestora de 
Ativos – EMGEA à Caixa Seguradora S.A, mediante contratação, sem prévia licitação, para a 
prestação de serviços na área de Seguro Habitacional. 

Setor Responsável pela Implementação: DEFIS 

Providências Adotadas: Documentação para ciência  

 

 

14. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE 
APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO  
 

ATOS QUANTIDADE 
QUANTIDADE 

REGISTRADA NO 
SISAC 

Admissão - - 
Desligamento 2 2 
Aposentadoria 3 3 
Pensão 13 12 

 
 
OBS 1.: No exercício de 2008, por decisão judicial, concedemos uma pensão por dois meses e 
também, por decisão judicial, tal pensão foi suspensa. Por esta razão, este ato não chegou a ser 
registrado no SISAC. 
 
 
OBS 2: Informamos que todos os atos de desligamento, aposentadoria e pensão ocorridos em 2008 
foram devidamente encaminhados aos órgãos de controle e registrados no sistema eletrônico de 
controle, conforme discriminado abaixo: 
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DESLIGAMENTOS CÓDIGO SISAC 
ANDRÉ LOPES DE OLIVEIRA 10763805-02-2008-000001-4 

GILSON ANDRADE TRAJANO 10763805-02-2008-000002-2 

 
 

APOSENTADORIAS CÓDIGO SISAL 
ELIEZER FERNANDES TUNALA 10763805-04-2008-000001-2 
CID DANIEL LEONARDELLI SOLEDADE 10763805-04-2008-000002-0 
PAULO ROBERTO SOARES 10763805-04-2008-000003-9 
 

PENSAO CÓDIGO SISAC 
JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA FILHO 10763805-05-2008-000001-1 
JOSÉ LOTÉIRO DA SILVA 10763805-05-2008-000002-0 
DELY BARATA BITTENCOURT 10763805-05-2008-000003-8 
LEDA SANTOS LOBO 10763805-05-2008-000004-6 
OTÁVIO JOSÉ DA SILVA 10763805-05-2008-000005-4 
GILSON ANDRADE TRAJANO 10763805-05-2008-000006-2 
LÚCIA FERREIRA 10763805-05-2008-000007-0 
RENÉE DE ALMEIDA OLIVEIRA 10763805-05-2008-000008-9 
FERNANDO MAIA DA SILVA 10763805-05-2008-000009-7 
NICÉA DE OLIVEIRA REIS 10763805-05-2008-000010-0 
DELMA RODRIGUES DA SILVA 10763805-05-2008-000011-9 
EUGENIO JOAQUIM DA SILVA 10763805-05-2008-000012-7 
 

 

15. DISPENSAS DE INSTAURAÇÃO DE TCE E TCE CUJO ENVIO AO TCU FOI 
DISPENSADO 

Não houve ocorrências no período. 

 
 
16. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
Obs: Qtde – posição em 31.12; Despesa – total incorrido no exercício 
 
 

Descrição: 
2006 2007 2008 

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Servidores Ativos do 
quadro próprio em 
exercício na Unidade 

300 37.811.663,45 322 46.027.862,74 314 51.747.579,37 

Funcionários Contratados 
– CLT – em exercício na 
Unidade 

-  -  -  

Total Pessoal Próprio 300 37.811.663,45 322 46.027.862,74 314 51.747.579,37 
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Descrição: 
2006 2007 2008 

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Ocupantes de funções de 
confiança, sem vínculo 
 

23 955.158,01 19 1.109.333,22 19 1.091.119,46 

 
 
 

Descrição: 
2006 2007 2008 

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Contratações temporárias 
(Lei 8.745/1993) 
 

- - - - - - 

 

Descrição: 
2006 2007 2008 

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Pessoal Terceirizado 
Vigilância /Limpeza 

17 351.802,39 17 356.125,39 17 329.752,62 

Pessoal Terceirizado Apoio 
Administrativo 

50 1.038.323,57 51 1.061.070,33 51 1.109.276,55 

Pessoal Terceirizado Outras 
atividades 

30 538.501,15 30 573.359,02 32 580.601,01 

Estagiários * 56 116.625,46 37 82.023,17 - - 

Total Pessoal Terc + Estag 153 2.045.252,57 135 2.072.577,91 100 2.019.630,18 

* OBS: O contrato com a Fundação MUDES terminou em 31.10.2007 
 

Descrição: 
2006 2007 2008 

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Pessoal Requisitado em 
exercício na Unidade, com 
ônus 

1 45.960,24 2 75.215,03 1 77.138,06 

Pessoal Requisitado em 
exercício na Unidade, sem 
ônus 

1 42.453,60 3 105.262,70 3 226.327,16 

Total Pessoal Requisitado, 
em exercício na Unidade 

2 88.413,84 5 180.477,73 4 303.465,22 

 
 
 

Descrição: 
2006 2007 2008 

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Pessoal Cedido pela 
Unidade, com ônus 

11 1.440.199,77 9 1.157.990,27 9 1.213.590,42 

Pessoal Cedido pela 
Unidade, sem ônus 

1 93.164,27 1 102.000,91 - - 

Pessoal cedido pela 
Unidade 

12 1.533.364,04 10 1.259.991,18 9 1.213.590,42 
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Descrição: 
2008 

Qtde Despesa 

Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade 220 32.785.646,90 

Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade 227 23.589.737,75 

Total Geral 447 56.375.384,65 

 
 
 
 
17. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO 
RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DE SEMPENHO 
DA GESTÃO 
 
17.1 Aquisição de Imóvel no Rio Grande do Sul  

 
Em 2008 a SUSEP empenhou recurso orçamentário para aquisição do imóvel 

onde está situada, há mais de 15 anos, a Gerência da SUSEP naquele estado. 
 
17.2  Atuação da Comissão de Ética Pública da SUSEP 

 A Comissão de Ética Pública da SUSEP rege-se pelo Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto Nº 1.171, de 22 
de junho de 1994, pelo Código de Ética Profissional do Servidor da Superintendência de 
Seguros Privados – SUSEP, Deliberação SUSEP Nº 83, de 10 de fevereiro de 2003. 

Em 2 de fevereiro de 2007 foi publicado o Decreto Nº 6.029, datado de 
1º. 2.2007 que alterou o Decreto Nº 1.171, de 22 de junho de 1994 e instituiu o Sistema de 
Gestão da Ética do Poder Executivo Federal.  Seu objetivo é: integrar os órgãos, programas e 
ações relacionadas com a ética pública; 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; promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a 
compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética 
pública; e articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e 
incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro.  

Com o intuito de delimitar balizamentos para facilitar a apuração ética e 
confirmar a idéia de uma nova instância de observar e fazer observar a ética no Poder 
Executivo Federal, em 10 de outubro de 2008 foi publicado a Resolução Nº 10, de 29 de 
setembro de 2008 que estabelece as normas de funcionamento e rito processual para as 
Comissões de Ética Pública definindo as competências, atribuições, composição, 
funcionamento, mandatos, normas gerais e os deveres e responsabilidades dos integrantes das 
Comissões. 

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. 
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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. Paulo dos Santos, Diretor da SUSEP. 

A missão da Comissão Setorial de Ética Pública da SUSEP é zelar pela 
preservação da ética pública no âmbito da autarquia.  Assim, 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. 

Comissão, ao longo do exercício de 2008 não atuou em processos 
administrativos, recebeu dois requerimentos protocolados na SUSEP pelo público externo e 
respondeu a 6 consultas formuladas por servidores. Além disso, interagiu com a Comissão de 
Ética Pública, participando de eventos de caráter informativo e disponibilizando informações 
inerentes às atividades da Autarquia ao longo do ano. 

 
 
18. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU GRUPO DE UNIDADES AFINS 

Não aplicável à natureza da jurídica da UJ. 

 

 
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2009. 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO I  
 
 
 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL E 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


















