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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

Introdução 
 

 O Relatório de Gestão da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP está 
estruturado de acordo com as disposições estabelecidas pela Instrução Normativa TCU No 57, 
de 27 de agosto de 2008, pela Decisão Normativa TCU No 100, de 7 de outubro de 2009 e 
pela Portaria TCU No 389, de 21 de dezembro de 2009. 
 

A propósito, não são apresentadas informações sobre os itens A (7- entidades fechadas 
de previdência complementar e 10 – operações de fundos), B (2 a 5) e C do Anexo II, 
considerando que os seus conteúdos não se aplicam à natureza jurídica da Unidade 
Jurisdicionada. 
 

O ano de 2009 foi mais um ano de expressivo crescimento dos mercados regulados e 
supervisionados pela SUSEP, acima do crescimento médio dos demais setores da economia, a 
despeito do cenário adverso resultante da grave crise financeira internacional. Contribuíram 
para os resultados positivos alcançados neste período, as diretrizes de supervisão em curso, 
além do reposicionamento estratégico do órgão, focando também questões relacionadas ao 
fomento do crescimento do setor.  
 

Do ponto de visto operacional da Entidade, houve profundas mudanças na estrutura da 
Autarquia, levando a atuação da SUSEP a um novo patamar, tornando-a mais moderna, com 
mais visibilidade, e preparada para acompanhar a escalada de demandas do setor.  
 

Dentre as principais ações empreendidas compete ressaltar: 
 
ü A criação de 400 novos cargos de Analista Técnico e 100 Agentes Executivos, por 

intermédio das Leis No 12.024, de 27 de agosto de 2009, e No 12.094, de 19 de 
novembro de 2009; 

ü a atualização do marco legal para a cobrança da taxa de fiscalização dos mercados 
supervisionados através da publicação da Media Provisória No 472, de 15 de 
dezembro de 2009; 

ü a reestruturação organizacional da SUSEP, instituída pelo Decreto No 7.049, de 23 de 
dezembro de 2009; 

ü a implementação da abertura do mercado de resseguros e das regras de capital e 
solvência;  

ü a preparação da regulamentação para os microsseguros, a partir de um amplo diálogo 
com o mercado; 

ü as mudanças nas regras operacionais do Seguro DPVAT e do Seguro Habitacional; e 
ü a participação e atuação da SUSEP junto à Associação Internacional de Supervisores 

de Seguros (IAIS). 
 

A atuação da SUSEP no âmbito da regulação está voltada à preservação da solvência dos 
mercados sob sua supervisão e à defesa da integridade dos contratos e dos produtos oferecidos 
aos consumidores, garantindo segurança jurídica e institucional também aos investidores. 
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 A exigência de capital baseado nos riscos de subscrição das sociedades 

seguradoras, por sua vez, obrigou as empresas a aportar mais recursos próprios, fortalecendo 
seus capitais e tornando-as ainda mais sólidas. Com isso, houve aumento significativo do 
capital em si em relação às regras anteriores. 
 

 A recente abertura do resseguro, por outro lado, trouxe ao País mais de cem 
empresas resseguradoras, que já se movimentam no sentido de prover capacidade ao mercado 
segurador local, face ao aumento expressivo de demanda impulsionada por grandes projetos 
de infra-estrutura, como PAC, Pré-Sal, Copa do Mundo e Olimpíadas.  
 

  O Brasil se prepara, também, para a inserção do seguro no segmento de baixa 
renda, o que deve provocar uma transformação extraordinária no mercado e a inclusão de 
milhões de novos consumidores oriundos das faixas de menor renda da população. 
 

 Os próximos cinco anos deverão continuar sendo marcados por taxas de 
crescimento expressivas, reforçando o desenvolvimento do mercado de seguros no Brasil. As 
diversas obras macro-estruturantes somadas aos programas de desenvolvimento dos Governos 
Federal, Estadual e Municipal irão transformar o País em um dos mais atraentes lugares do 
mundo para negócios no setor.  
 

 Deve-se intensificar, assim, o crescimento iniciado com a estabilização 
econômica – que permitiu aos brasileiros fazer planejamento financeiro para adquirir bens e 
proteger seu patrimônio por meio da contratação de seguros – garantido por um modelo 
regulatório adequado. 
 

 Nos últimos anos a SUSEP vem promovendo mudanças importantes em sua 
atuação regulatória, buscando o alinhamento com as melhores práticas internacionais de 
supervisão e fiscalização do mercado segurador, visando promover maior transparência e criar 
mecanismos para melhoria da governança corporativa das entidades do setor. Tais iniciativas 
regulatórias devem ser aprofundadas no próximo exercício, assim como a implementação de 
importantes ajustes à estrutura operacional da Autarquia, levando a atuação da SUSEP a um 
patamar compatível com o desenvolvimento antevisto para o setor. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 
QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO 

Poder e órgão de vinculação ou 
supervisão Ministério da Fazenda 

Nome completo da unidade  SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

Denominação abreviada SUSEP 
Código SIORG 235 
Código na LOA 25208 
Situação operacional Em funcionamento 
Natureza jurídica Autarquia Especial 
Principal atividade econômica Regulamentação e Fiscalização 
Telefones de contato, endereço 
postal 

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

Endereço eletrônico seger@susep.gov.br 
Página na internet www.susep.gov.br 

Normas de criação Decreto-Lei No 73, de 21 de novembro de 1966, 
publicado no DOU de 22 de novembro de 1966. 

Normas relacionadas à gestão e 
estrutura 

Deliberação SUSEP No 132, de 18 de dezembro de 2008, 
publicada no DOU de 23 de dezembro de 2008; 
Deliberação SUSEP No 138, de 25 de junho de 2009, 
publicada no DOU de 26 de junho de 2009; Decreto No 
7.049, de 23 de dezembro de 2009, publicado no DOU 
de 24/12/2009 e demais atos normativos aplicáveis. 

Manuais e publicações 
relacionadas às atividades da 
unidade 
 

Decreto-Lei No 73, de 21 de novembro de 1966, 
publicado no DOU de 22 de novembro de 1966; Decreto-
Lei No 261, de 28 de fevereiro de 1967, publicado no 
DOU de 28 de fevereiro de 1967, Lei Complementar No 
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; Medida Provisória No 472, de 15 de dezembro de 
2009, publicada no DOU de 16 de dezembro de 2009. 

Código e nome das unidades e 
gestões no Sistema SIAFI 

Código Nome Gestão 
173039 Sede 17203 

173035 Gerência Regional de Fiscalização de 
São Paulo 17203 

173038 Gerência Regional de Fiscalização do 
Rio Grande do Sul 17203 
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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS 

2.1.   RESPONSABILIDADES  INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 

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: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De forma a priorizar sua atuação, a SUSEP definiu como objetivos 
estratégicos: 
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Ø supervisionar e atuar na regulação dos mercados, de forma eficiente, ágil e 
transparente; 

Ø incentivar as atividades de seguro, previdência complementar aberta, 
capitalização e resseguro; 

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

Ø manter permanente comunicação entre a organização e o público interno e 
externo.  

Para tanto, as ações da SUSEP têm se focado na preservação da solvência dos 
mercados sob sua supervisão e na 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 
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 Chefe da Secretaria-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. 
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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 instituída pelo Decreto No 96.904, de 3 de 
outubro de 1988, foi alterada pelo Decreto No 7.049, de 23 de dezembro de 2009, fruto dos 
esforços da Administração 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. 

O seu Regimento Interno estava consolidado na Deliberação SUSEP No 138, 
de 25 de junho de 2009, com base no Decreto No 96.904, de 3 de outubro de 1988. 

QUADRO 2 – ORGANOGRAMA E ATRIBUIÇÕES DE CADA 
ÓRGÃO 

 

 

a) Gabinete (GABIN) 
 O Gabinete tem por principais atribuições: (i) representar o Superintendente, 

em seu relacionamento administrativo e político; (ii) executar diretamente atos e serviços que 
lhe são privativos, por meio das secretarias do Gabinete, da Coordenação do Conselho Diretor 
e da Secretaria-Executiva dos Conselhos; (ii) assessorar o Conselho Diretor em seu 
relacionamento com os servidores da SUSEP; e (iv) assessorar o Superintendente em assuntos 
de natureza administrativa e técnica. 

b) 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. 

(b) 
(a) 

(c) 

(d) 

(e) (f) (g) (h) 
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c) 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). 

d) Secretaria-Geral (SEGER) 
A SEGER, na qualidade de órgão central de coordenação das áreas fins e de 

apoio administrativo da SUSEP, tem como atribuições (i) supervisionar a execução de 
projetos e programas especiais estabelecidos pelo Conselho Diretor; (ii) coordenar as tarefas 
especiais ou prioritárias atribuídas pelo Conselho Diretor a grupos de trabalho e comissões 
instituídas pela SUSEP; (iii) promover a articulação, o entrosamento e a troca de informações 
entre as unidades da SUSEP, com o objetivo de permitir a realização de atividades integradas; 
(iv) elaborar e gerenciar o Planejamento Estratégico e o Plano Plurianual da Autarquia; (v) 
organizar os processos anuais de contas que serão apresentados pela SUSEP ao Tribunal de 
Contas da União; (vi) coordenar a elaboração dos relatórios e pronunciamentos institucionais 
de caráter obrigatório; (vii) coordenar a divulgação de informações da SUSEP para o público 
externo; (viii) coordenar a elaboração de publicações da SUSEP e do CNSP; (ix) atualizar e 
autorizar as matérias colocadas nos quadros de aviso da SUSEP; e (x) supervisionar, 
coordenar e controlar a execução das atividades relativas ao Centro de Documentação; ao 
Centro de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação; ao Centro de Suporte de 
Tecnologia da Informação; à Coordenação de Relações Internacionais; e ao Centro de 
Normas. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 
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h) 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. 

Encontrava-se em análise, contudo, minuta de Resolução do CNSP deliberando 
sobre a nova estrutura organizacional da SUSEP, em linha com o Decreto No 7.049, de 23 de 
dezembro de 2009, conforme organograma abaixo: 

 

 
 

SUPER - Superintendente 
GABIN - Gabinete 
SEGER – Secretaria-Geral 
AUDIT – Auditoria Interna 
COGER – Corregedoria 
Procuradoria Federal - SUSEP 
 
DIRAD – Diretoria de Administração 
ASTEC – Assessoria Técnica 
CGPLA – Coordenação-Geral de Planejamento 
CGADM – Coordenação-Geral de Administração 
CGETI – Coordenação –Geral de Tecnologia da Informação 
 
DIRAT – Diretoria de Autorizações 
ASTEC – Assessoria Técnica 
CGRAT – Coordenação-Geral de Registros e Autorizações 
CGPRO – Coordenação-Geral de Produtos 
 
DIFIS - Diretoria de Fiscalização 
ASTEC – Assessoria Técnica 
CGFIS – Coordenação-Geral de Fiscalização Direta 
CGJUL – Coordenação-Geral de Julgamentos 
 
DITEC – Diretoria Técnica 
ASTEC – Assessoria Técnica 
CGSOA – Coordenação-Geral de Monitoramento de Solvência 

 

SUPER 

DIRAD 

ASTEC 

CGPLA 

DIRAT DIFIS DITEC 

GABIN SEGER 

AUDIT COGER 

PROCURADORIA 
FEDERAL - SUSEP 

CGADM CGETI CGFIS CGJUL CGRAT CGPRO CGSOA 

ASTEC ASTEC 
 

ASTEC 
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A nova estrutura organizacional, aprovada em 13 de janeiro de 2010, pela 
Resolução CNSP No 208, visou modernizar a atuação da SUSEP, provendo-a com uma 
estrutura mais alinhada com princípios como a especialização e a segregação de funções e, 
ainda, atender às necessidades mais prementes da SUSEP. Dessa forma se busca o 
desenvolvimento institucional da SUSEP, o qual propiciará a sua adequação junto aos 
mercados supervisionados e a reorientação das práticas de supervisão, regulação e controle, 
acompanhando os órgãos congêneres. 

   

2.1.2. Mercados Supervisionados  
Em dezembro de 2009, os mercados supervisionados pela SUSEP contavam 

com 114 sociedades seguradoras, 28 entidades de previdência complementar aberta, 17 
sociedades de capitalização, 6 resseguradoras locais, 21 resseguradoras admitidos, 46 
resseguradoras eventuais, 31 corretoras de resseguro e 72.164(*) corretores registrados 
(47.431 pessoas naturais e 24.733 pessoas jurídicas).   

Os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência privada aberta 
registraram uma arrecadação de R$ 99,6 bilhões (incremento de 12,0% em relação ao ano de 
2008), com reservas técnicas de R$ 239,2 bilhões (crescimento de 27,25% em relação ao total 
atingido em 2008). Assim, em relação à emissão de prêmios de seguro, contribuições 
previdenciárias, receitas de capitalização e prêmios de resseguro os recursos movimentados 
superaram 3,3% do Produto Interno Bruto – PIB nacional estimado para 2009, constituindo-se 
no maior mercado de seguros da América Latina. Nos últimos quatro anos, o crescimento 
médio do mercado tem sido de cerca de 14% a.a, conforme mostram os dados relacionados a 
seguir: 

QUADRO 3 – 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% 
2009 95.347.051 11,98% 3,16% 

Fonte: Departamento de Controle Econômico da SUSEP. 
 

Nota 1: 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.   

Nota 2: Receita Total exclusive Prêmios de Resseguro, os quais estão informados em tabela apartada 
mais a frente neste relatório. 
(*) Números em revisão devido ao processo de recadastramento de corretores em andamento. 
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QUADRO 4 – MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS - TOTAL DE PRÊMIOS 
DIRETOS (*) 

                 (Valores em R$ mil) 
ANO PRÊMIOS DIRETOS EVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO NO PIB 
2003 30.717.421 28,47% 1,81%  
2004 37.546.345 22,23% 1,93%  
2005 42.561.778 13,36% 1,98%  
2006 50.173.729 17,88% 2,16%  
2007 58.593.130 16,78% 2,30% 
2008 67.813.768 15,74% 2,35% 
2009 76.688.774 13,08% 2,54% 

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

 
Conforme visto, o mercado de seguros chega ao final de 2009 com R$ 76,7 

bilhões em prêmios diretos, acumulando crescimento de cerca de 150% nos últimos seis anos. 
Cabe registrar, contudo, que R$ 30,1 bilhões referem-se ao seguro Vida Gerador de Benefício 
Livre – VGBL, produto que acumulou incremento de 327% entre os exercícios de 2003 e 
2009.  

 
QUADRO 5 – 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% 
2009 30.132.802 28,07% 0,99% 

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. 
 
 
QUADRO 6 – MERCADO BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – TOTAL 

DE CONTRIBUIÇÕES 
(Valores em R$ mil) 

 ANO CONTRIBUIÇÕES EVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO NO 
PIB 

2003 7.784.518 8,92% 0,46% 
2004 8.128.739 4,42% 0,42% 
2005 7.483.137 -7,94% 0,35% 
2006 7.165.684 -4,24% 0,31% 
2007 7.914.730 10,45% 0,30% 
2008 8.293.990 4,79% 0,29% 
2009 8.554.134 9,88% 0,28% 

Fonte: Departamento de Controle Econômico da SUSEP. 
(*) Inclusos os valores do Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL 
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QUADRO 7 – 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% 
2009 35.334.650 23,60% 1,17% 

Fonte: Departamento de Controle Econômico da SUSEP. 

   
QUADRO 8 – MERCADO BRASILEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - TOTAL DE 

RECEITA 
(Valores em R$ mil) 

ANO RECEITAS DE 
TÍTULOS EVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO NO PIB 

2003 6.019.687 15,38% 0,35% 
2004 6.632.942 10,19% 0,34% 
2005 6.881.617 3,75% 0,32% 
2006 7.111.434 3,34% 0,31% 
2007  7.828.951 10,09% 0,30% 
2008 8.992.509 14,86% 0,31% 
2009 10.104.142 12,36% 0,33% 

Fonte: Departamento de Controle Econômico da SUSEP. 

 

 QUADRO 9 – MERCADO BRASILEIRO DE RESSEGUROS - TOTAL DE 
RECEITA 

(Valores em R$ mil) 
ANO PRÊMIOS DIRETOS EVOLUÇÃO PARTICIPAÇÃO NO PIB 
2008 3.802.081 - 0,13% 
2009 4.302.475 13,16% 0,14% 

        Fonte: Departamento de Controle Econômico da SUSEP. 
 
Nota: Considerou-se como Prêmios de Resseguro todo o Resseguro Cedido do mercado brasileiro. As 
Resseguradoras Locais foram responsáveis por 93% dos Prêmios em 2008 (R$ 3,5 bilhões) e as 
Admitidas e Eventuais R$ 254 milhões (7%). Em 2009, as Locais responderam por 86% dos Prêmios 
(R$ 3,7 bilhões) e as Admitidas e Eventuais R$ 582 milhões (14%). 
 
 

QUADRO 10 – RESERVAS TÉCNICAS DO MERCADO RESSEGURADOR 
LOCAL 

(Valores em R$ mil) 
ANO TOTAL DE RESERVAS EVOLUÇÃO 
2008 3.222.628 - 
2009 6.891.980 113,86% 
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QUADRO 11 – 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% 
2009 232.306.328 25,75% 

Fonte: Departamento de Controle Econômico da SUSEP. 

Nota: Reservas Técnicas exclusive Reserva de Resseguro, os quais estão informados em tabela 
apartada anteriormente. 
 
 
2.2. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIADES 
INSTITUCIONAIS  

 
Nos últimos anos, a SUSEP vem promovendo mudanças importantes em sua 

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

 

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

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

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

Convém registrar que a IAIS, International Association of Insurance 
Supervisors, orienta que as sociedades seguradoras desenvolvam um sistema de 
gerenciamento de risco que ofereça cobertura integral.  

Podemos definir a supervisão baseada em riscos como um processo 
estruturado, destinado a identificar os riscos mais críticos suportados por uma empresa e, por 
meio de uma análise focada do supervisor, avaliar a capacidade da empresa em gerenciar tais 
riscos e sua vulnerabilidade financeira para suportar uma experiência potencialmente adversa. 
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Esse tipo de supervisão faz uso de informações financeiras e operacionais das 
empresas, tais como linhas de negócios, regiões de atuação, estrutura da empresa e análise dos 
riscos internos e ações tomadas. 

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

O modelo de supervisão baseado em risco e controles internos foi adotado pela 
autarquia com o advento da Circular SUSEP n.º 249, de 20 de fevereiro de 2004. A 
metodologia vem se mostrando eficaz, permitindo que as empresas identifiquem seus riscos e 
pontos críticos de controle. Dessa forma, o próprio mercado busca soluções de melhoria em 
seus processos e controles internos para mitigar os riscos mapeados. O modelo de supervisão 
baseado em riscos e controles, que teve como marco legal a edição da Circular SUSEP Nº 
249, de 20 de fevereiro de 2004, tem como um de seus principais pilares a Supervisão 
Contínua, 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.  

A partir dos diversos trabalhos já realizados com base nesse novo modelo de 
supervisão, foi possível constatar que o mercado supervisionado tem respondido de forma 
bastante positiva, à medida que tem buscado se adequar no tocante aos apontamentos feitos 
pela fiscalização, o que vem se refletindo em uma maior capacidade de identificar seus 
próprios riscos e no aperfeiçoamento de seus controles internos. 

Em paralelo à supervisão baseada em riscos, destacam-se as novas regras de 
solvência, vigentes a partir de janeiro de 2008, pelas quais a exigência de capital deverá 
retratar os riscos assumidos pelas empresas. O novo modelo proposto pela SUSEP foi 
colocado em vigor inicialmente pelas Resoluções CNSP 155/06 (alterada pela Res. CNSP 
178/07); 156/06 (alterada pela Res. CNSP 198/08); 157/06 (alterada pela Res. CNSP 199/08); 
e 158/06 (alterada pela Circular SUSEP 355/07) 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.  

 

2.2.1.1. Análise dos Planos de Recuperação e Corretivo 
Uma das principais atividades que a SUSEP passou a desempenhar no ano de 

2008, e que demandou bastantes esforços da Autarquia ao longo de 2009, foi a análise dos 
Planos Corretivos e de Recuperação de Solvência. Ao todo foram analisados cerca de 10 
planos em 2009, seguindo-se aos 20 analisados em 2008 e acompanhados em 2009. Todos 
sempre gozaram de prioridade total na análise, conforme determinam as Resoluções CNSP n. 
156/2006 e 157/2006. 

Dentre os trabalhos realizados nestes processos está a análise gráfica do 
comportamento projetado da (in)suficiência e, para os planos de recuperação, a execução do 
modelo de avaliação do risco de subscrição. Ambas as rotinas de análise demandaram 
significativos recursos (homens-hora e tecnologia da informação).  
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2.2.1.2. Implementação de rotina de Acompanhamento da Solvência do Mercado 
Segurador 

Foi promovida a atualização mensal do trabalho denominado Acompanhamento 
da Solvência do Mercado Segurador, que permite o acompanhamento mensal da evolução da 
situação de solvência das companhias seguradoras.  

A cada mês é possível verificar os percentuais de companhias em situação OK, 
Plano Corretivo e Plano de Recuperação, seja com base no percentual em relação ao 
quantitativo de seguradoras, seja em relação ao montante de PLA e seja 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.  

Este trabalho é uma evolução de um projeto anterior de 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, dando 
informações sobre a movimentação do mercado para se adequar às novas exigências de 
capital que estavam por vir. Agora, atualizado com os dados até 2009, pode-se 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, este 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 verificação, 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. 
Na verdade, os valores relativos à exigência de capital calculados por este trabalho 
representam os números oficiais considerados pela Autarquia. 

 

2.2.1.3. Modelagem do Risco de Subscrição em operações de Vida Individual e 
Previdência  

Foi constituído ao final de 2008, grupo de trabalho com representantes do 
DETEC, DECON e DEFIS para desenvolver a regulação do risco de subscrição nestas 
operações e criar o arcabouço regulatório para as entidades abertas de previdência 
complementar.  

Ao longo de 2009, o DETEC trabalhou na finalização de tais modelos. Foram 
também desenvolvidas propostas de alterações nos normativos referentes à exigência de 
capital, visando a inclusão da exigência de capital adicional relativo ao risco de subscrição em 
operações de seguros de Vida Individual e Previdência. Ainda, foram desenvolvidos estudos 
de impacto da entrada em vigos de tais alterações.  

 

2.2.1.4. Manutenção do Quadro 82 e suporte ao Quadro 1 – Regiões em que opera, do 
FIP  

Tais quadros foram implementados com o objetivo principal de viabilizar o 
cálculo pelo sistema FIPSUSEP (sistema para preenchimento e envio do FIP) dos valores 
relativos à exigência de capital, permitindo às empresas terem ciência da sua situação no mês 
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frente às normas de capital já no momento de envio da carga do FIP à SUSEP, agregando 
transparência à relação entre a SUSEP e as sociedades seguradoras. 

O primeiro quadro viabiliza o cálculo do Capital Adicional Baseado no Risco 
de Subscrição, enquanto o segundo, o cálculo do Capital Base, ambos os valores formadores 
do montante final de exigência de capital. 

 
2.2.1.5. Análise das empresas em processo de constituição, cisão, fusão, incorporação e 
transferência de carteira 

Ao longo de 2009 foram realizadas análises das Notas Técnicas Atuariais 
relativas à constituição, cisão, fusão, incorporação e transferência de carteira.  

Além da análise geral da NTA, ressalta-se o uso das projeções informadas para 
verificar se a operação manterá a(s) empresa(s) resultantes dos referidos processos em 
conformidade com as normas de capital ao longo do primeiro ano de atividade. 

 

2.2.1.6. Provisões Técnicas  
Ao longo de 2009 a SUSEP participou ativamente nas discussões sobre a 

adoção de novos padrões contábeis para fins de avaliação de obrigações (IFRS 4).  

Face à adoção desses novos padrões contábeis, foram iniciadas discussões com 
o mercado para execução do Teste de Adequação do Passivo - TAP, no qual as seguradoras 
deverão verificar em cada data de avaliação se o seu passivo de seguros reconhecido está 
adequado, através do uso de estimativas correntes dos fluxos de caixa futuros decorrentes de 
seus contratos de seguros, reconhecendo no resultado qualquer deficiência apurada.  

Nesse aspecto, foi necessário adaptar os quadros que recebem as informações 
de prêmios e de sinistros, com vistas a tornar possível a aferição das provisões brutas de 
resseguros, além de permitir o acompanhamento dos recebíveis de resseguro. 

Também como resultado da adoção destes padrões (de marcação a mercado e 
de marcação consistente com o mercado), foram inseridas variáveis nos quadros estatísticos 
de Vida Individual e Previdência (Importância Segurada, informações sobre excedentes 
técnicos e financeiros). Tais inserções visam torná-los ainda mais úteis para avaliação de 
obrigações, risco de subscrição, análise de casamento de fluxos e taxas com a composição dos 
ativos, entre outras. 

 

2.2.2. Resseguro 
 A abertura do mercado de resseguros, sancionada pela Lei Complementar No 

126, de 15 de janeiro de 2007, se concretizou pelos diplomas regulatórios complementares, 
que permitiram a introdução de um novo marco para o setor. 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. 

Com a abertura do mercado de resseguros, já são 73 resseguradoras operando 
(6 resseguradoras locais, 21 resseguradoras admitidos, 46 resseguradoras eventuais), além de 
31 corretoras de resseguros. O Brasil vem se fortalecendo com a chegada dessas empresas, 
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que terão um importante papel no contexto de ajudar a viabilizar o crescimento da economia. 
Não se pode pensar em grandes financiamentos para empresas privadas e públicas e, muito 
menos, na execução de grandes obras e/ou empreendimentos sem ter ao lado o mercado de 
Seguros garantindo e atuando. 

O Resseguro tem apresentado uma demanda maior, impulsionada pela 
necessidade de garantia dos grandes projetos de investimento contidos no Plano de 
Aceleração do Crescimento (PAC), dos projetos de exploração na camada pré-sal e das obras 
para a realização da Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016, dentre outros. Nos 
próximos anos, estima-se uma grande demanda e um crescimento por coberturas securitárias 
em segmentos, como seguro garantia, riscos de petróleo, crédito, crédito à exportação, 
responsabilidade civil e seguro rural, além do vertical crescimento do seguro de vida. 

A abertura do mercado de resseguros e a mudança de foco na política de 
atuação para um modelo baseado em riscos constituem fatores de aproximação com a 
tendência mundial de supervisão prudencial.  Com vistas ao aperfeiçoamenteo da supervisão 
de tal segmento de empresas, foi proposto, pela SUSEP, aperfeiçoamentos à Lei 
Complementar No 126, de 2007, com a introdução da cooperação entre órgãos supervisores 
nacionais e estrangeiros, cuja matéria consta do Substitutivo do Deputado Moacir Michelleto, 
relator do Projeto de Lei Complementar No 374, de 2008, de autoria do Poder Executivo.  

 

2.2.3. Microsseguros  
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 tema recorrente, atualmente, 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, as famílias pobres são as que estão 
especialmente vulneráveis aos riscos, tanto aqueles causados pela natureza, quanto os 
causados por ocorrências do cotidiano. 

No Brasil isso 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. 
Essas ocorrências, além dos impactos sociais e econômicos causados aos mais carentes, 
geram a cada período uma série de gastos extraordinários para o Governo Federal, 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. 

O Grupo de Trabalho de Microsseguros (GT SUSEP), criado em 12 de junho 
de 2008, elaborou quatro relatórios versando sobre os seguintes temas: “Definição do conceito 
de “microsseguro” e Identificação do público-alvo específico” (agosto/2008), “Identificação 
de Barreiras Regulatórias para o microsseguro no Brasil” (outubro/2008), “Partes Interessadas 
em Microsseguros e seus Respectivos Papéis” (maio/2009) e “Principais Parâmetros para 
Produtos de Microsseguros” (agosto/2009). O conteúdo desses trabalhos serviu 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 
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próprias atividades, o GT SUSEP criou uma seção sobre “microsseguro” na página WEB da 
autarquia. 

A Comissão também analisou o Projeto de Lei No 3.266, de 2008, do Deputado 
Adilson Soares, que dispõe sobre a criação das sociedades seguradoras especializadas em 
microsseguros, dos corretores de seguros especializados e dá outras providências. A iniciativa 
foi elogiada pelos membros da Comissão Consultiva e considerada extremamente oportuna, 
ao criar a figura do microsseguro, as seguradoras especializadas e o corretor de 
microsseguros. As propostas da Comissão foram bem recebidas pelo Deputado Adilson 
Soares, e a sua quase totalidade foi acolhida no Substitutivo apresentado pelo Relator 
Deputado Aélton Freitas. 

Entre as propostas apresentadas pela Comissão Consultiva, destaca-se a criação 
da figura do “correspondente de microsseguros”, inspirado na experiência bem sucedida do 
Banco Central do Brasil – BACEN com os correspondentes bancários, que permitirá a 
adequada regulação da relação entre consumidores, seguradoras e canais de distribuição.  

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 
tema, formado por membros da IAIS e do Microinsurance Network (ex-CGAP 
Microinsurance Working Group) [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, por meio de seu superintendente, preside também o Grupo de 
Trabalho de Microsseguros da ASSAL (Associação de Supervisores de Seguros da América 
Latina), sendo responsável pela atualização de seu programa de trabalho e pela coordenação 
das atividades, iniciada com pesquisa sobre as atividades de microsseguros existentes nos 
países da América Latina. 

Estas atividades ganham peso com a criação, em setembro e 2009, do G-20 
Financial Inclusion Experts Group - FIEG (Grupo de Especialistas em Inclusão Financeira do 
G-20), a partir do comprometimento dos líderes dos países integrantes do G-20 em promover 
o acesso aos serviços financeiros aos pobres, o que permitirá ações globais coordenadas. 
Neste aspecto, vale ressaltar que o FIEG tarbalhará em estreita colaboração com o JWG-MI 
presidido pela SUSEP.    

É importante destacar ainda os eventos, nacionais e internacionais, nos quais os 
representantes da autarquia participaram para debater sobre a temática dos Microsseguros. 
Entre estes, destacam-se: a Conferência Internacional da Associação Internacional de 
Supervisores de Seguros, evento realizado no Brasil, onde a SUSEP foi anfitriã, e a 
Conferência Internacional de Microsseguros, em Dakar. No cenário nacional destaca-se a 
promoção pela Comissão Consultiva de dois workshops sobre microsseguros organizados 
pela SUSEP em parceria com a FUNENSEG: o primeiro, aberto a todas as partes interessadas 
no segmento (representantes do Governo, Seguradoras, consultorias nacionais e 
internacionais, agências de desenvolvimento, entre outras), realizado no Rio de Janeiro; o 
segundo, destinado aos responsáveis pelo estabelecimento de políticas governamentais, em 
Brasília, na ESAF. 
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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 FIPECAFI/USP.  

As propostas delineadas pela Comissão Consultiva, para estimular o mercado 
de microsseguros no Brasil, podem ser assim resumidas: 

ü Estabelecer a autorização específica para operar com microsseguros, 
por meio de seguradoras especializadas (microsseguradoras) ou seguradoras tradicionais 
(regulação institucional). 

ü Possibilitar o tratamento diferenciado sobre as operações de 
microsseguros, observando, contudo, critérios prudenciais, de governança e de compliance, 
proporcionais aos riscos envolvidos nas operações (regulação prudencial). 

ü Diferenciar os produtos de microsseguros dos seguros tradicionais por 
meio de parâmetros objetivos, que funcionem como elemento de proteção do consumidor 
hipossuficiente, sem, contudo, inibir a inovação (regulação de produtos). 

ü Criar a figura do “corretor de microsseguros”, com capacitação mínima 
e suficiente para orientar adequadamente o consumidor de microsseguros. 

ü Criar a figura do “correspondente de microsseguros”, permitindo a 
regulação apropriada das relações estabelecidas entre consumidor, seguradores e canais de 
distribuição. 

De maneira geral, espera-se que os trabalhos desenvolvidos pela Comissão 
contribuam para o desenvolvimento da indústria de microsseguros no Brasil e venham a 
possibilitar, num futuro próximo, o estabelecimento de uma estrutura de regulação facilitadora 
que permita ao setor privado fornecer microsseguros às pessoas de baixa renda de uma forma 
eficaz, mas com o adequado conhecimento da natureza, escala e complexidade do negócio. 

 

2.2.4. Taxa de Fiscalização 
Em 15 de dezembro de 2009, foi publicada a Medida Provisória No 472, de 

2009, que trouxe uma revisão da Taxa de Fiscalização dos mercados de seguro, capitalização 
e previdência complementar aberta, revogando a Lei No 7.944, de 1989, e estendendo tal 
cobrança ao mercado ressegurador, conforme determinava a Lei Complementar No 126, de 
2007. A Lei No 7.944, de 1989, definia a cobrança da referida taxa em prol da 
Superintendência de Seguros Privados para a execução de suas atribuições de supervisão e 
fiscalização das empresas do setor.  

A demanda pela atualização da Taxa de Fiscalização decorreu do 
aperfeiçoamento do modelo regulatório do setor, com a implementação da supervisão baseada 
em riscos, decorrente, entre outros fatores, da maior complexidade resultante da abertura do 
mercado de resseguros.  

Diante deste cenário, competia à SUSEP propor tais ajustes para cumprir de 
forma adequada sua missão de supervisionar e fiscalizar os mercados de seguro, de 
resseguros, capitalização e previdência complementar aberta. 

A proposta manteve o critério anterior de cobrança e atualiza os seus valores, 
uma vez que estes não sofriam nenhuma espécie de atualização desde 1996. Ao mesmo 
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tempo, a proposta sancionada pela MP cria duas novas faixas de enquadramento de forma a 
poder capturar o crescimento vegetativo do setor e a tendência de fusões e incorporações de 
empresas. 

Com a conversão da MP que dispõe da Taxa de Fiscalização da Autarquia, ora 
em tramitação no Congresso Nacional, a SUSEP passará a dispor de dotações orçamentárias 
perenes condizentes com os custos de suas atividades. 

 
2.2.5. Fundo de Catástrofe do Seguro Rural 

A SUSEP participou ativamente das discussões, no âmbito da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, 
com vistas à proposição de substitutivo ao PLP-374/2008, acerca da criação de Fundo para 
garantir eventos catastróficos de risco rurais, em substituição ao atual Fundo de Estabilidade 
do Seguro Rural - FESR. Além de alterar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo à 
Câmara dos Deputados, o substitutivo introduziu aperfeiçoamentos à Lei Complementar No 
126, de 15 de janeiro de 2007 e a proposta de autorregulação da atividade de corretagem de 
seguros. 

 

2.2.6. Proposta de autorregulação da atividade de corretagem de seguros  
A expansão significativa dos mercados supervisionados pela SUSEP nas 

últimas décadas, associada ao aprimoramento da profissionalização da intermediação dos 
produtos ofertados, também acarretou crescimento expressivo no quadro de corretores, 
alcançando, em 2009, o número de 72.164 registrados, sendo 47.431 pessoas naturais e 
24.733 pessoas jurídicas. 

Para a supervisão desse quantitativo de corretores foi proposto, pela SUSEP, a 
instituição legal de mecanismo auxiliar de autorregulação dos mercados de corretagem, cuja 
matéria consta do Substitutivo do Deputado Moacir Michelleto, relator do Projeto de Lei 
Complementar No 374, de 2008, de autoria do Poder Executivo.  

Esse Substitutivo foi elaborado em estrita colaboração com representantes dos 
Ministérios da Fazenda; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da SUSEP; e das 
sociedades seguradoras e resseguradoras. 

A regulamentação da autorregulação do mercado de corretagem de seguros, de 
resseguros, de capitalização e de previdência privada complementar aberta, na forma 
proposta, amplia as atribuições do CNSP insculpidas no art. 32 do Decreto-Lei No 73/66, de 
modo que ele também seja competente para: a) fixar as condições de constituição e extinção 
das autorreguladoras do mercado de corretagem, forma jurídica, órgãos de administração e 
seu preenchimento; b) regular o exercício do poder disciplinar das autorreguladoras do 
mercado de corretagem sobre os seus membros, imposição de penas e casos de exclusão; e c) 
disciplinar a administração das autorreguladoras do mercado de corretagem, emolumentos, 
comissões e quaisquer outros custos cobrados por tais entidades, quando for o caso.  

No que se refere à supervisão das autorreguladoras está consignado no PLC-
374, de 2008, a ampliação das atribuições da SUSEP, contidas no art. 36 do Decreto-Lei 
73/66, de modo que ela também seja competente para: a) fiscalizar as operações das 
autorreguladoras do mercado da corretagem, inclusive o exato cumprimento do que está 
proposto no citado PLC e em outras leis pertinentes, disposições regulamentares em geral, 
resoluções do CNSP e aplicar as penalidades cabíveis; e b) celebrar convênios para a 



Relatório de Gestão da SUSEP – 2009 
 

   34 /105 

execução de serviços de sua competência em qualquer parte do território nacional, observadas 
as normas da legislação em vigor.  

Nesse contexto, o PLC-374, de 2008 prevê, ainda, no art. 20 do seu 
Substitutivo, que o Decreto-Lei No 73/66, passa a vigorar com o acréscimo do art. 127-A, 
dispondo que as autorreguladoras do mercado de corretagem terão autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial, operando sob a supervisão da SUSEP, aplicando-se a elas, inclusive, 
as regras de penalidades, bem como a sua incumbência, como órgãos auxiliares da SUSEP, de 
fiscalizar os respectivos membros e as operações de corretagem que estes realizarem. 

 

2.2.7. Seguro Habitacional 
Em face do crescimento do mercado imobiliário, verificado nos últimos anos e 

também para viabilizar o programa Minha Casa Minha Vida, a SUSEP viu a necessidade de 
iniciar o projeto para elaboração de regulamentação específica para o seguro habitacional fora 
do Sistema Financeiro da Habitação. Paralelamente, foi publicado o Decreto No 6.999, em 09 
de novembro de 2009, que abriu esse mercado às empresas que operam com Seguro de 
Pessoas.  

Assim, por meio da Resolução CNSP No 205, de 2009, a autarquia apresentou 
disposições regulatórias para este ramo de seguro. 

Com base nessa Resolução, a SUSEP iniciou, em 2010, a elaboração de duas 
Circulares, a saber: a que disciplina o custo efetivo do Seguro Habitacional – CESH e a que 
dispõe sobre os elementos mínimos e condições contratuais padronizadas, de utilização 
obrigatória, para esta modalidade de seguro. 

A principal alteração da Resolução CNSP No 205, de 2009 é a abertura do 
mercado para as seguradoras do ramo de pessoas. Antes da norma, apenas as seguradoras do 
ramo de danos, que operam coberturas de incêndio, de veículos e de bens, por exemplo, 
podiam atuar nesse mercado.  As seguradoras, que operam no ramo de seguro de pessoas têm 
grande experiência com seguros de vida sendo que, no seguro habitacional, existem três 
coberturas obrigatórias: morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel, e duas estão 
relacionadas diretamente a seguros de vida (ou de pessoas).  

A entrada dessas empresas nesse segmento deve aumentar a competitividade 
no ramo, o que pode refletir nos preços e na qualidade dos serviços prestados, trazendo mais 
opção de escolha para o consumidor. Outra novidade é o prazo de vigência do contrato de 
seguro que deverá seguir o mesmo prazo do financiamento do imóvel.  

O segurado poderá solicitar, a qualquer tempo, o custo efetivo do seguro 
habitacional (CESH) – consiste de uma variável que representa o preço total do seguro, 
incluindo as taxas administrativas, comerciais e impostos - com o objetivo de facilitar a 
comparação de preços entre as seguradoras. Outro ponto que merece destaque é que, antes da 
nova regra, a seguradora poderia instituir carências de até dois anos para o pagamento da 
indenização por morte. Mas, a norma atual vedou as carências, permitindo uma única 
exceção, quando a causa da morte for suicídio. De acordo com o que determina o Código 
Civil de 2002, só há indenização, neste caso, se o falecimento ocorrer após dois anos da 
assinatura do contrato.  

A seguradora não poderá limitar a oferta da cobertura a proponentes cuja idade, 
somada ao prazo de financiamento e eventuais renegociações, seja inferior a 80 anos e 6 
meses. 
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2.2.8. Ações de Proteção ao Consumidor 
2.2.8.1. 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, foram realizados diversos trabalhos de campo, 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.  

 

2.2.8.2. Participação na elaboração da Estratégia Nacional de Educação Financeira  
Promover e fomentar a educação financeira no país é um dos objetivos da 

proposta para a criação da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) que está 
sendo estudada pelo Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de 
Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização (COREMEC) formado pelo Banco 
Central (BACEN), pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pela Secretaria de 
Previdência Complementar (SPC) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).  

    Desde 2007, o COREMEC formou um grupo de trabalho que está 
pesquisando e debatendo procedimentos para ampliar o nível de compreensão do brasileiro 
em relação à administração do seu dinheiro. As mudanças econômicas, sociais e tecnológicas 
dos últimos anos apontam a urgência na implementação de ações para educar financeiramente 
a população. A proposta da ENEF, construída em conjunto com representantes do governo e 
da iniciativa privada, tem como públicos-alvo: adultos e alunos das escolas públicas e 
privadas. 

Em junho de 2009 o Grupo de Trabalho criado pelo COREMEC, havia 
encerrado os trabalhos com a entrega de relatório contendo a proposta de Estratégia Nacional 
de Educação Financeira (ENEF). Dentre as sugestões apresentadas constava a edição de 
decreto presidencial para instituição da estratégia e criação do Comitê Nacional de Educação 
Financeira composto por representantes do COREMEC, além de representantes do MEC, do 
MJ, do MF e do MPS.  

Em junho de 2009, o COREMEC, por meio da Deliberação No 8, criou novo 
grupo de trabalho, com o propósito de coordenar os atos necessários à instituição da 
Estratégia Nacional de Educação Financeira. A SUSEP ficou responsável pela coordenação 
geral desse grupo e pela audiência restrita da proposta apresentada ao COREMEC. 

Durante o ano de 2009, destacam-se as seguintes ações desempenhadas pelo 
Grupo: 

ü Elaboração de 72 situações didáticas com foco na Educação Financeira 
para serem aplicadas junto ao Ensino Médio. Essas situações foram formuladas juntamente 
com o Grupo de Apoio Pedagógico – GAP. Este grupo tem como integrantes representantes 
do COREMEC, do MEC, do CONSED – Conselho Nacional de Secretários de Educação, 
além de membros auxiliares da iniciativa privada; 

ü O grupo auxiliou ao MDS procedendo revisão da cartilha de educação 
financeira de autoria da Caixa Econômica Federal, cujo público-alvo são os beneficiários do 
programa Bolsa Família. Esse projeto faz parte de um programa nacional de inclusão 
financeira; 
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ü No mês de dezembro foi realizada a Conferência Internacional de 
Educação Financeira, no Rio de Janeiro, em parceria com a OCDE. A Conferência contou 
com a participação de representantes de diversos países, o que demonstrou a preocupação, em 
âmbito internacional, com o tema da Educação Financeira.  

A educação financeira tem importante papel para o mercado de seguros, porque 
pode apresentar o seguro como ferramenta de proteção econômico-social para as famílias e 
propiciar o aumento na compreensão, não somente a respeito dos produtos, mas também dos 
direitos e obrigações dos segurados. Além disso, pode tornar-se elemento constitutivo da boa 
prática regulatória, atenuando a assimetria de informações, que caracteriza as relações 
comerciais entre sociedades seguradoras, corretores e segurados. 

 

2.2.8.3. Ouvidoria 
Em 2009 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.  

 

2.2.8.4 – Seguro DPVAT 
 O Congresso Nacional converteu a MP 451/2008 na Lei no 11.945/2009, de 
4 de junho de 2009, com dispositivos legais capazes de equilibrar atuarialmente o seguro e 
mitigar riscos de sua utilização fraudulenta. 

 

2.2.9. Reestruturação da Autarquia 
O ano de 2009 foi um marco para a SUSEP, que, por meio de intenso trabalho 

desenvolvido junto aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
conseguiu aumentar em 500 o número de vagas existentes para os cargos de analista técnico e 
agente executivo, além de aprovar concurso público para a admissão de 138 analistas em 2010 
e iniciar a sua reestruturação interna.  

Com uma estrutura melhor e um quadro de recursos humanos mais próximo do 
necessário, será possível melhorar significativamente a qualidade dos serviços prestados à 
sociedade brasileira.   

O art. 20 da Lei No 12.024, de 27 de agosto de 2009, aprovou a criação de 200 
cargos de Analista Técnico e 50 cargos de Agente Executivo no Quadro de Pessoal da SUSEP 
e o art. 21, a criação de 34 cargos DAS. O art.24 da Lei No 12.094, de 19 de novembro 2009, 
aprovou a criação de mais 250 vagas (200 de Analista Técnico e 50 de Agente Executivo).  

O concurso público para a admissão de 138 Analistas Técnicos foi aprovado 
em 21 de outubro 2009 pela Portaria MPOG No 357.  

A Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e 
das Funções Gratificadas da SUSEP foram aprovados pelo Decreto No 7.049, de 23 de 
dezembro de 2009, e a estrutura interna pela Resolução CNSP No 208, de 13 de janeiro 2010. 
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2.2.10. Outras Realizações Importantes 

2.2.10.1. Convergência às Normas Contábeis Internacionais  
Um ponto fundamental na busca da inserção do país aos padrões internacionais 

é a adoção do IFRS nas normas contábeis para o mercado supervisionado. Nesse sentido, em 
2009, 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. 

• Constituição de um 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. 

É importante ressaltar que o projeto de convergência aos padrões internacionais 
de contabilidade é um compromisso do Governo Brasileiro com a comunidade financeira 
internacional, que inclusive foi um dos fatores que contribuiu para que o Brasil a melhorasse 
sua classificação de risco de crédito, passando a ser classificado como Grau de investimento. 
O processo de convergência foi trabalhado conjuntamente pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC, a Comissão de Valores Mobiliários - CVM e o Instituto de Auditores 
Independentes do Brasil - IBRACON e amplamente discutido com a Receita Federal do Brasil 
- RFB e com o Banco Central do Brasil - Bacen. Em face da necessidade de envolvermos 
profissionais e gestores de diversas áreas nas discussões sobre a sua implementação, o projeto 
foi conduzido pela SUSEP com total transparência tendo contado com a participação de 
técnicos da Autarquia, bem como com a participação de representantes das Sociedades 
Seguradoras, Sociedades Resseguradoras, Sociedades de Capitalização e Entidades Abertas de 
Previdência Complementar. 

A SUSEP participou ainda, no âmbito do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC, de discussões com representantes do International Accounting Standards 
Board – IASB sobre a fase II do IFRS 4 e acompanhou os projetos que estão em discussões 
naquele órgão de maneira a verificar o impacto de cada norma aprovada pelo IASB no 
arcabouço contábil brasileiro. 

Objetivando a disseminação do conhecimento acerca do processo de 
convergência foi contratada a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 
Financeiras – FIPECAFI vinculada a Universidade de São Paulo, para ministrar um curso 
sobre as normas internacionais já adotadas pela SUSEP, que contou com a participação de 
servidores dos três departamentos técnicos (DECON, DEFIS e DETEC), com o propósito de 
envolver as várias áreas da SUSEP no projeto de convergência, para que estas possam avaliar 
o impacto que o referido projeto irá causar sobre o desenvolvimento dos vários trabalhos 
executados na autarquia. 

Todas as discussões ocorridas no âmbito do CPC foram internalizadas para 
adoção das normas contábeis internacionais para seus mercados supervisionados, realizando 
discussões no âmbito da Comissão Contábil da SUSEP com o propósito de analisar o impacto 
da adoção dessas normas para os mercados de seguros, resseguros, previdência complementar 
aberta e capitalização, de forma a conferir a transparência necessária a implementação desse 
projeto. As normas aprovadas em 2009 foram: 
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QUADRO 12 – Normas Aprovadas em 2009 pelo CPC 
CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos 
CPC 02 – Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis 
CPC 03 – Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
CPC 04 – Ativo Intangível 
CPC 05 – Divulgação sobre Partes Relacionadas 
CPC 06 - Operações de Arrendamento Mercantil 
CPC 07 – Subvenção e Assistência Governamentais 
CPC 08 – Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários 
CPC 10 – Pagamento Baseado em Ações 
CPC 11 – Contratos de Seguro 
CPC 12 – Ajuste a Valor Presente 
CPC 13 – Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08. 
 
2.2.10.2. Ações no Âmbito Internacional 

No âmbito das relações internacionais, a SUSEP realizou as seguintes 
atividades durante o exercício de 2009. 

 

ü Participação em Organismos Internacionais 

• International Association of Insurance Supervisors - IAIS 
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 (ICP - Insurance Core Principles), padrões (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 
Associação. 

Em 2009, foi sediada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, a 16ª Conferência 
Anual da IAIS, maior evento do mundo no gênero, reunindo mais de 500 participantes, tendo 
esta Autarquia como anfitriã e responsável por sua organização. 

O evento foi um sucesso e elevou esta Autarquia a outro patamar perante os 
membros da IAIS, obtendo ainda mais respeito e consideração nas demandas do Brasil junto à 
Associação. É de se destacar que muitos participantes do evento nunca tinham vindo ao Brasil 
nem ao Rio de Janeiro e ficaram encantados com a cidade, obtendo uma melhor compreensão 
da escolha deste local para sediar a Copa do Mundo e Olimpíadas. 
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A SUSEP participou dos seguintes eventos da IAIS em 2009: 

- Reuniões do Subcomitê de Solvência e Atuária: Chile, Escócia, Estados 
Unidos; 

- Reuniões do Grupo de Trabalho Conjunto IAIS-CGPAP: Suiça, Estados 
Unidos, Rio de Janeiro e Senegal; 

- Reuniões do Subcomitê de Resseguros: Estados Unidos; 
- Reuniões Trianuais: Suíça, Coréia e Conferência Anual da IAIS: Rio de 

Janeiro.  

• 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. 

A SUSEP participou como palestrante do Seminário de Capacitação Regional 
da ASSAL-IAIS-FIDES, realizado no período de 23 e 27 de novembro de 2009 em Lima 
Perú, com o tema Microsseguros, seus canais de distribuição, distribuição de produtos em 
massa, plataformas para administração de produtos assim como as diferentes experiências de 
cada país neste assunto. 

Também houve a participação nos painéis cujos tópicos foram a supervisão 
continuada, governança corporativa, lavagem de dinheiro, solvência, IFRS e intermediação de 
seguro. 

• 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 "XIII Conferencia e VI Assembléia Geral da Associação de Supervisores de 
Seguros Lusófonos (ASEL)", realizada no período de 21 a 24 de setembro de 2009 em 
Lisboa, a SUSEP enviou representante da Funenseg para proferir palestra sobre 
“Enquadramento e Prática do Microsseguro no Brasil”. 

 

ü 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). 

Durante o exercício de 2009, a SUSEP desempenhou a função de coordenador 
brasileiro da Comissão de Seguros, participando de 25 a 29 de maio da Reunião no Paraguai 
onde foram discutidos os requerimentos de acesso ao mercado de cada país membro e os 
Princípios Básicos de Seguros da IAIS 6, 7 e 9. Em especial, foi derrogado (ad referendum do 
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Uruguai, que estava ausente ao encontro) o artigo V do “Acordo Marco sobre Condições de 
Acesso para Empresas de Seguros com Ênfase no Acesso por Sucursal” que versava sobre 
Capital Mínimo das empresas Seguradoras. Essa norma não havia sido internalizada em 
nenhum Estado Parte desde 1999 e não permitia, com isto, avanços nas negociações. 

Em Montevidéu, Uruguai, de 16 a 20 de outubro, foram avaliadas as 
assimetrias dos mercados e as normas vigentes de resseguros dos Estados Parte. Com relação 
a seguros, ficou decidida a revisão total do “Acordo Marco sobre Condições de Acesso para 
Empresas de Seguros com Ênfase no Acesso por Sucursal”. 

A SUSEP também participou como 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 no Paraguai, 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. 

 

ü Outras Negociações Internacionais 
Ao longo de 2009, foram desenvolvidos trabalhos de suporte às equipes do 

Banco Central, coordenador de assuntos do G20  e do MRE – Ministério das Relações 
Internacionais, também na OMC, Mercosul-Colômbia, Mercosul-Chile e Mercosul-EU. 

 

2.3. PROGRAMAS E AÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE 
2.3.1. Relação dos Programas 

 

• Programa 0779 - Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta e Capitalização 

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 ainda 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. 

 

QUADRO 13 – 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 
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Objetivo Específicos Assegurar a gestão equilibrada das contas públicas 

Gerente do programa Armando Vergílio dos Santos Júnior 

Gerente executivo Vera Lúcia Ribeiro Barreto Paes 

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 
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 2009 foram os 
seguintes: 

 
QUADRO 14 – Índices obtidos em 2009 

INDICADOR PREVISTO APURADO 

Taxa de Participação da População Nacional nas Receitas 
dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta 
e Capitalização 

R$437,67 per capita R$ 522,77 per capita 
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Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência 
Complementar Aberta e Capitalização Alinhadas Com as 
Regras de Capital Baseado em Risco de Subscrição 

 
33% 89,40% 

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

 
7,7% 

 
7,64% 

 
  

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

Em 2009, o total das receitas dos mercados de seguros, previdência 
complementar e capitalização superou a estimativa inicial em aproximadamente 7,2% e a 
estimativa da população utilizada no indicador foi 2% abaixo da empregada para previsão. 
Estes fatores, aliados a inclusão da receita de prêmios de resseguros, não consideradas na 
previsão inicial, fizeram o indicador apurado ser superior ao previsto em 19,44%. 

 

Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização 
Alinhadas  

Este indicador passou a ser utilizado como parâmetro para avaliação do 
programa a partir de janeiro/2008, data-base do marco regulatório estabelecido pelas regras de 
capital – Resoluções CNSP 155 (substituída pela 178/2007) a 158, todas de 2006. 

O indicador mede a proporção das empresas com nível de capital adequado 
frente às referidas normas, e somente são consideradas aquelas empresas previstas na 
Resolução CNSP Nº 178/2007. 

Na medição realizada com dados referentes à data-base de dezembro/2008, o 
índice obtido foi de 86,2%. Já nesta medição, considerando os dados referentes à data-base de 
dezembro/2009, o índice obtido foi de 89,4%. 

Percebe-se que continuou sendo observado o processo de aumento do 
percentual de empresas adequadas, embora em um ritmo bem menor que o observado entre 
12/2007 e 12/2008, quando o índice passou de 69% para 86,2%. A provável razão para tanto é 
que o grande processo de adequação ocorreu no primeiro ano de vigor das novas regras de 
capital, em 01/2008, com solicitação de planos de Recuperação e Corretivos às sociedades 
seguradoras com capital inadequado, conforme previsão nas Resoluções CNSP 156 e 
157/2006. Tal ação regulatória forçou as companhias a desenhar planos para fins de 
adequação da insuficiência com prazos e metas definidos, planos estes que ainda estão sendo 
cumpridos por parte das empresas. 

Tendo em vista a crise financeira deflagrada no último trimestre de 2008, o 
índice poderia ter sido ainda melhor nos últimos dois anos. 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) 
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A taxa referente às reservas dos mercados supervisionados manteve-se em 
conformidade com o previsto pela SUSEP para 2009. Foi detectado apenas o decréscimo de 
0,06%, em relação à projeção inicial. 

 

2.3.2. Principais ações do programa 

Finalísticas 
Ø Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e 

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

Complementar Aberta (2215); e 
Ø Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, 

de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei N.º 10.190, de 2001 - 
Art. 3) (0461). 

Estruturais 
Ø Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação 

e Requalificação (4572); 
Ø Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados (2216); 

Ø Gestão e Administração do Programa (2272). 
 

2.3.2.1. Gestão das ações 
2.3.2.1.1. Ação 2214 – Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização 
e Previdência  Complementar Aberta 

 

 QUADRO 15 – 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. 
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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 

Coordenador nacional da ação Inês Tavares Gomes Martins  
Unidades executoras SEGER – Secretaria Geral 

 
 
QUADRO 16 – Metas e Resultados da Ação no Exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira 724.200,00 408.327,74 56,38 

Física 3.230 4.777 147,89 

 
QUADRO 17 – Metas Físicas e Resultados da Ação no Exercício 

META FÍSICA PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Fiscalização in loco 
120 162 135 

Atos Societários Analisados 
1300 1420 109,23 

Planos Analisados 1080 2406 222,77 
Pas Analisados  730 980 134,24 
 a) DETEC 110 279 253,63 
 b) DECON 200 290 145 
 c)  DEFIS 420 411 98 
Total 3.230 4.968 153,8 

 
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: 

Ø 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. 
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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. 

Ø 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 para 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. 

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

Ø 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: 

 
2.3.2.1.1.1. - Ações no Âmbito do Departamento de Fiscalização 

Ø Fiscalizações in Loco 
Assim como vem ocorrendo nos últimos anos, em 2009 foi superada a meta 

prevista de 120 inspeções, tendo sido realizadas 162 ao longo do exercício. Desse total, 83 
foram realizadas em seguradoras, representando aproximadamente 51% 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 2009. 

 

QUADRO 18 – Trabalhos de Fiscalização In Loco Realizados no Âmbito do 
Departamento de Fiscalização no Exercício de 2009 

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

Sociedades Seguradoras - 4 9 5 10 8 8 16 8 7 8 - 83 
Sociedades Seguradoras - SFH - - 2 - 2 1 - 3 2 2 2 - 14 
Entidades de Previdência 
Complementar - 1 1 - 3 1 2 2 2 3 3 1 19 
Sociedades de Capitalização - - 2 2 - 1 1 3 - - 1 - 10 
Sociedades Corretoras - - - - - - 1 - - - - - 1 
Resseguradoras - - - - - - - - 1 - 1 1 3 
Outros 1 - 12 - 4 1 1 6 1 1 4 1 32 
TOTAL 1 5 26 7 19 12 13 30 14 14 19 3 162 

*Estão incluídas as visitas técnicas das sociedades em regimes especiais 
 
Com o objetivo de obter amplo conhecimento de determinadas áreas, processos 

ou produtos das companhias ou conglomerados supervisionados, a SUSEP de Fiscalização 
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realizou em 2009 diferentes módulos de fiscalização, com objetivos específicos, tais como 
avaliação de solvência, operações do seguro habitacional do SFH, controles internos e 
governança corporativa e lavagem de dinheiro. 

Além disso, em 2009 a SUSEP atuou fortemente no sentido de coibir a atuação 
de associações e cooperativas que vem operando irregularmente no mercado de seguros, as 
quais, sem autorização, vem comercializando produtos no formato de planos de rateio que 
oferecem garantias idênticas às de um contrato de seguro. 

A atuação da fiscalização para reprimir tal prática é de extrema importância 
para proteger o público consumidor, uma vez que essas Associações e Cooperativas atuam à 
margem de todo o arcabouço normativo que regula esse mercado, não estando, portanto, 
sujeitas às regras de capital e de solvência como ocorre com o mercado supervisionado, as 
quais tem por principal objetivo garantir a solidez do mercado bem como os direitos dos 
segurados e beneficiários dos contratos. 

Vale ressaltar que além de ter instaurado processos administrativos 
sancionadores para aplicação de penalidades, a SUSEP denunciou várias dessas entidades ao 
Ministério Público, tendo em vista o que foi apurado nos trabalhos de fiscalização realizados, 
bem como em face de denúncias recebidas.  

Com o intuito de alertar a Sociedade quanto aos riscos de contratar esses 
produtos junto a empresas não autorizadas a operar no mercado de seguros, a SUSEP mantém 
no sitio na internet aviso aos consumidores, recomendando a contratação de seguros somente 
com sociedades seguradoras e disponibiliza relação de empresas autorizadas a operar.  

No tocante às operações do Seguro Habitacional do SFH, todas as sociedades 
que atuaram no ramo foram fiscalizadas, com o objetivo de verificar os procedimentos 
adotados pelas seguradoras em relação à emissão e cobrança de prêmios e regulação e 
pagamento de sinistros.  

Contudo, vale ressaltar que com a publicação da Medida Provisória nº 478 de 
29/12/2009 foi extinta a Apólice do Seguro Habitacional do SFH, e as coberturas de morte, 
invalidez permanente, danos físicos ao imóvel, bem como as relativas às perdas de 
responsabilidade civil do construtor ficam, a partir de 2010, sob responsabilidade do FCVS, 
Fundo de Compensação de Variações Salariais, administrado pela Caixa Econômica Federal, 
restando preservados todos os direitos dos segurados. 

Com a publicação da Circular SUSEP nº 380, de 29 de dezembro de 2008, cuja 
vigência teve início em 1º de abril de 2009 para as sociedades seguradoras e de capitalização, 
entidades abertas de previdência complementar e sociedades corretoras e os corretores de 
seguros, de capitalização e de previdência complementar aberta, e em 29 de junho de 2009, 
para os resseguradores locais e admitidos, as sociedades cooperativas e as sociedades 
corretoras de resseguros, a SUSEP intensificou os trabalhos de fiscalização com foco na 
prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 

O módulo “lavagem de dinheiro” foi alterado e ampliado com o objetivo de 
abranger todos os aspectos da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e da Circular SUSEP nº 
380, de 2008, além das 40 Recomendações e das 9 Recomendações Especiais sobre 
Financiamento do Terrorismo do GAFI/FATF, Mas manteve a abordagem baseada em riscos, 
cuja implementação encontra-se em curso na SUSEP, e é recomendada pelo GAFI/FATF.  

Todos os inspetores foram treinados em sessões e apresentações que abordaram 
não somente a regulamentação vigente, mas também os conceitos envolvidos, o cenário 
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mundial, a estrutura de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo implementada no Brasil e, principalmente, a sua importância para a sociedade. 

Além das ações de fiscalização direta, a SUSEP participou das reuniões do 
GAFI/FATF na França em fevereiro, junho e outubro, do GAFISUD na Argentina, e na 
execução das metas de 2009 da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de 
Dinheiro - ENCCLA. Na reunião plenária do GAFI de outubro de 2009 foi aprovado o 
documento Risk Based Approach Guidance for the Insurance Sector. 

A SUSEP também integra o grupo de trabalho que participa da avaliação do 
Brasil pelo GAFI/FATF, que teve início em 2009 e cujos resultados serão apresentados na 
reunião plenária do GAFI/FATF de junho de 2010. 

O principal objetivo da SUSEP no acompanhamento das empresas submetidas 
a regimes especiais é agilizar os procedimentos adotados no curso de tais processos, a fim de 
viabilizar, quando possível, o pagamento dos credores habilitados. 

Outrossim, a manutenção dessas empresas em liquidação extrajudicial, seja 
compulsória ou voluntária, representa um custo significativo para a SUSEP; não apenas em 
função do controle e do monitoramento da atuação dos liquidantes, mas também em razão do 
custeio das despesas necessárias à condução dos processos liquidatários, nos casos das massas 
sem disponibilidades financeiras. 

Em 2009 as Visitas Técnicas realizadas nas sedes das empresas submetidas a 
regimes especiais foram incluídas definitivamente nas rotinas de trabalho por meio de 
cronogramas de fiscalizações mensais definidos de acordo com as prioridades apuradas no 
curso dos acompanhamentos dos processos liquidatários, visando torná-los mais efetivos. 
Assim, houve substancial aumento no número de Visitas Técnicas realizadas em 2009, se 
comparadas com 2008, conforme tabela abaixo: 

 
QUADRO 19 – VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS 

FISCALIZAÇÕES REALIZADAS 2008 2009 

Sociedades Seguradoras 4 16 
Entidade de Previdência 
Complementar Aberta 2 7 

Sociedades de Capitalização - 2 

Total 6 25 

 
Destacam-se ainda em 2009: 

ü Falência do Montepio Beneficente MONTESE, encerrando-se a Liquidação Extrajudicial; 

ü Conversão da Direção Fiscal da APS Seguradora S/A em Liquidação Extrajudicial; 
ü Conversão da Liquidação Ordinária da SULINA Seguradora S/A em Liquidação 
Extrajudicial; 
ü Conversão da Direção Fiscal da PREVBRAS Sociedade Nacional de Previdência Privada 
em Liquidação Extrajudicial; 

Assim, em 2009 foram instaurados três regimes especiais e quatro foram encerrados, 
conforme quadro abaixo: 
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QUADRO 20 – REGIMES ESPECIAIS – ALTERAÇÕES NO 
EXERCÍCIO 

Tipo  Direção Fiscal Intervenção Liquidação 
Extrajudicial 

Liquidação 
Ordinária 

Instaurados - - 3 - 

Encerrados 2 - 1 1 

 
Sendo assim, encerrou-se o exercício de 2009 com 25 empresas em Liquidação 

Extrajudicial, com outras 15 liquidadas por extensão, 6 empresas em Liquidação Ordinária e 1 
empresa em Direção Fiscal. 
 

QUADRO 21 – REGIMES ESPECIAIS EXISTENTES NOS ÚLTIMOS 
CINCO ANOS 

Tipo 2005 2006 2007 2008 2009 

Liquidação Extrajudicial 32 31 35 38 40 

Liquidação Ordinária 7 7 6 7 6 

Intervenção - - 2 - - 

Direção Fiscal 3 1 2 3 1 

Total 42 39 45 48 47 

 
ü Atendimento ao Público  

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

 

QUADRO 22 – ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
Assunto 2005 2006 2007 2008 2009 

Sociedade Seguradora 36.570 19.917 22.692 30.655 34.685 

Previdência Complementar Aberta 2.646 1.854 1.864 2.284 1.602 

Capitalização 1.733 1.363 1.004 629 372 

Corretores de Seguros 2.357 1.407 1.448 1.937 1.539 

Regimes Especiais 1.723 1.614 1.208 882 375 

Outros/Andamento de processos 18.524 8.954 14.701 18.794 20.904 

Total 62.132 35.109 42.917 55.181 59.477 

 
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 16 mil em 2008 para 20 mil em 2009, aproximadamente, o que pode 
em parte ser creditado ao aumento da divulgação do Seguro DPVAT nos meios de 
comunicação, o que levou o número maior de pessoas a procurar a SUSEP em busca de 
maiores informações sobre esse seguro obrigatório. 
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Ø Processos Administrativos  
 

QUADRO 23 – PROCESSOS ADMINISTRAT IVOS INSTAURADOS  
Assunto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Denúncia 1.040 1.097 1.144 679 762 1.012 

Representação 109 126 119 294 145 106 

Auto de Infração 78 58 85 64 59 30 

Total 1.227 1.281 1.348 1.037 966 1.148 

 
QUADRO 24 – Processos Administrativos Sancionadores Analisados 

PAS Analisados PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Denúncia/ 
Representação/ Auto 
de Infração 

420 411 98 

 
QUADRO 25 – PROCESSOS JULGADOS 

ORIGEM 
2007 2008 2009 

Quant. Quant. Quant. 

Denúncia 696 392 248 

Representação 576 164 133 

Auto de Infração 172 72 30 

Total 1.444 628 411 

 
Em 2009 o Departamento de Fiscalização praticamente alcançou a meta de 420 

julgamentos. A queda no número de processos julgados era esperada considerando a 
progressiva redução do estoque nos últimos anos. 

 
2.3.2.1.1.2. Ações no Âmbito do Departamento Técnico Atuarial 

 
Ø Planos Analisados 

QUADRO 26 – Planos Analisados 

Planos 
Analisados 

PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

1080 2406 222,78 

 
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 
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Automóveis: Cascos/RCFV/APP, cujos efeitos começaram a ser percebidos a partir de 
maio/2009.   

O número inferior de análises executadas em relação ao previsto pode ser 
explicado em parte pelas análises de processos de Nota Técnica de Carteira, as quais 
demandam um tempo maior de análise – até que não se tenha a nova metodologia prevista, 
haverá necessidade de trabalhos de análise em paralelo, ou seja, NTA de carteira e as 
presentes nos produtos. Outro ponto que limitou a execução de análise de planos, foi o tempo 
dedicado à análise de consultas/denúncias de órgão públicos relativas a títulos de 
capitalização, especificamente da modalidade incentivo, seguro de vida e outros, sempre em 
caráter de urgência e sempre muito abrangentes, exigindo bastante tempo para sua conclusão.  

Dando continuidade ao projeto para implementação de sistema que permitirá o 
Registro Eletrônico de Planos, foi criada uma versão inicial de manual contendo as 
explicações e regras necessárias para a utilização do sistema e iniciou-se a elaboração de 
minuta de Circular que regulamentará o registro eletrônico de produtos.  

Considerando que a estrutura de funcionários atual é deficitária, e que ainda 
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.  

 

Ø QUADRO 27 – Processos Administrativos 

PAS Analisados PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Representação 110 275 250 

 
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 não há estoque de processos PAS para julgar na área.  

 

• Manual de Procedimentos e Rotinas 
Foi elaborado o Manual de Procedimentos e Rotinas das diversas áreas que 

compunham o departamento. Este manual, além de aspectos teóricos e técnicos, apresenta o 
descritivo dos procedimentos operacionais inerentes a cada área e uma matriz de 
responsabilidades, onde ficam estabelecidas as atribuições de analistas/agentes/estagiários em 
cada fase do procedimento. O resultado final foi encaminhado ao Centro de Documentação, 
CEDOC, e será útil para futuras adaptações necessárias em função da reestruturação ocorrida 
na SUSEP.   
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• Desenvolvimento dos trabalhos de rotina 
As principais atividades de rotina desenvolvidas incluíram a 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. 

Análise de reclamações do público, bem como de demandas do Ministério 
Público, atendimento a órgãos do governo (MF, Aneel, Bndes), incluindo deslocamento de 
funcionários para reuniões em Brasília e no exterior, análise de projetos de lei, análise de 
consultas técnicas, participação em treinamentos internos e externos para aperfeiçoamento 
contínuo dos servidores. 

 
2.3.2.1.1.3. Ações no Âmbito do Departamento de Controle Econômico 
 

QUADRO 28 – Atos Societários Analisados 

Atos 
Societários 
Analisados 

PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

1300 1420 109,23 

 
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. 

 
QUADRO 29 – Processos Administrativos 

PAS Analisados PREVISÃO EXECUÇÃO  EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Representação 200 290 145 

 
O quantitativo de processos administrativos que excederam a previsão para 

2009 , tabela acima, foram instaurados devidos as falhas apresentadas pelas empresas 
supervisionadas (Sociedades Seguradoras, de Capitalização, de Previdência privada Aberta, 
de resseguradoras , de Sociedades Corretoras e de Corretores pessoa física) 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, não recadastramento, dentre outros.  
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2.3.2.1.2. Ação 2215 – Regulamentação dos Mercados de Seguros, Capitalização e 
Previdência  Complementar Aberta. 

 

QUADRO 30 – 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 

Coordenador nacional da ação Inês Tavares Gomes Martins 
Unidades executoras SEGER – Secretaria Geral 

 
QUADRO 31 – Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO% 
Financeira 557.790,00 417.254,00 74,81 

Física 1.386,000 2.462,000 177,63 

 
 
2.3.3.2.1 Regulamentação 
 

A área Técnico Atuarial trabalhara ativamente durante o ano de 2009 na 
produção e no aprimoramento dos textos normativos que regem o setor de seguros, 
previdência e capitalização, muitos já foram publicados e alguns ainda aguardam finalização. 

 

• Capitalização 
Com o objetivo de elucidar o disposto no art.11 do anexo I da Circular SUSEP 

376/08 e também pela necessidade de alinhamento normativo com o art.10 da Portaria MF nº 
41 da Secretaria de Acompanhamento Econômico – SEAE, foi editada a Circular SUSEP 
384/09, onde fica estabelecido que, na hipótese de utilização de serviço de mensagens curtas – 
SMS como meio de participação da promoção comercial que envolva título de capitalização, 
deverá ser preservada a proporção de envio de uma mensagem do tipo SMS, para cada 
inscrição, equivalente a um produto por participação.  

A publicação da Circular SUSEP 396/2009 permitiu ajustar a regra prevista no 
parágrafo 4° do artigo 4°, do Anexo IV da Circular SUSEP 365/08, ao propósito pelo qual foi 
concebido, ou seja, o de vedar exclusivamente operações que se assemelhassem aos jogos de 
bingo e que pudessem desvirtuar o Instituto da Capitalização, outro dispositivo presente nesta 
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circular é o que reduz os custos operacionais no segmento incentivo, por meio da dispensa da 
emissão de extratos anuais, na hipótese em que o promotor comercial transfira aos seus 
clientes exclusivamente o direito aos sorteios. 

 

• Codificação dos Ramos de Seguro  
Foi publicada a Circular SUSEP Nº 395/2009, que estabelece a codificação dos 

ramos de seguro e dispõe sobre a classificação das coberturas contidas em planos de seguro, 
para fins de contabilização. Apesar desta reorganização dos ramos por grupos de seguros, ser 
uma demanda antiga de nosso mercado, para que haja tempo hábil para sua operacionalização, 
as disposições contidas nesta circular só entram em vigor em janeiro de 2011. 

 

• Contratação de Seguro no Exterior e em Moeda Estrangeira  
Com a publicação da Resolução CNSP Nº 197/2008, foi necessário que a 

autarquia complementasse as disposições referentes à contratação de seguros em moeda 
estrangeira e de seguros no exterior, tal objetivo foi atingido com a publicação da Circular 
SUSEP Nº 392. 

Foram ainda publicadas as Resoluções CNSP 203/2009 e 206/2009, que 
alteraram a Resolução CNSP 168/2007, dispondo, respectivamente, sobre: limite máximo de 
cessão a resseguradores eventuais e prorrogação do prazo concedido ao IRB-Brasil 
Resseguros para adaptação, no que se refere exclusivamente ao ramo de riscos nucleares. 

 

• Seguros Singulares  
As Circulares SUSEP 381/2009 e 391/2009 estabeleceram procedimentos para 

o encaminhamento de informações relativas aos Seguros Singulares. O principal objetivo foi 
criar um sistema que permitisse uma análise mais ágil das informações prestadas para esta 
modalidade de seguro, que serão também disponibilizadas por meio eletrônico, ficou também 
estabelecido que seja vedada a estruturação de seguros obrigatórios e seguro rural, em 
quaisquer de suas modalidades como seguros singulares.  

 

• Seguro DPVAT  
Foi publicada a Resolução CNSP Nº 207/2009, que dispõe sobre o prazo de 

vencimento para o pagamento do prêmio do Consórcio que inclui as categorias 3 e 4 do 
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, 
ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou não - Seguro DPVAT. 

Também foi publicada a Circular SUSEP Nº 393/2009, que altera e consolida 
as instruções complementares do seguro DPVAT.  

 

• Seguro Rural  
A Circular SUSEP Nº 394/2009, altera o prazo para aceitação da proposta 

estabelecido na Circular SUSEP Nº 251/2004, exclusivamente para os seguros rurais com 
subvenção econômica dos prêmios. 

 



Relatório de Gestão da SUSEP – 2009 
 

   54 /105 

• Seguro de Automóvel  
A Circular SUSEP Nº 389/2009, alterou a Circular SUSEP Nº 269/2009, 

possibilitando que possam ser utilizadas pelas sociedades seguradoras que comercializam 
Seguro de Automóvel – Modalidade Valor de Mercado, tabela de referência divulgada, 
também, por meio eletrônico, desde que elaborada por instituição de notória competência. 

 

• Provisões Técnicas 
Por meio da Resolução CNSP Nº 204/2009, a autarquia efetuou alterações na 

Resolução 162/2006, tendo como principal objetivo tornar mais clara a redação de 
disposições, ali contidas, sobre regras e procedimentos para a constituição das provisões 
técnicas das sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar e 
sociedades de capitalização. 

 

• Avaliação Atuarial de Seguros Tarifados: SFH, DPVAT e DPEM 
O DETEC realizou avaliação atuarial sobre o equilíbrio 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.  

Foi realizada também a avaliação atuarial do seguro DPEM concluindo-se pela 
manutenção dos prêmios vigentes, o que tornou desnecessária a revisão da Circular SUSEP 
332/2006.  

 

Esclarecimentos ao Mercado 

• Informações ao Mercado 
Carta Circular SUSEP/ DETEC/ GAB/ Nº 1/2009: esclareceu que a 

remuneração do estipulante em contratos de seguros coletivos deve ser dimensionada pela 
sociedade seguradora no seu carregamento, com reflexo direto sobre o prêmio comercial 
cobrado do segurado, inclusive para fins tributários e, que, conforme artigo 103 da Circular 
SUSEP n° 302/2005, é facultada a comercialização de planos de seguro de pessoas que 
ofereçam sorteios por meio da aquisição de título de capitalização, desde que o referido título 
seja custeado integralmente pela sociedade seguradora e não pelo segurado; 

Carta Circular SUSEP/ DETEC/ GAB/ Nº 3/2009: tornou claro que, nos casos 
em que a Administração Pública ou o Poder Concedente figure como segurado na apólice do 
Seguro Garantia, os valores referentes a multas e indenizações devidas ao segurado também 
estarão cobertos. 

Foram apresentadas palestras para o mercado supervisionado e para o público 
em geral sobre Solvência e Supervisão baseada em Riscos, com o objetivo de elucidar a 
matéria para a indústria e profissionais interessados. Dentre elas, citam-se as realizadas em 
seminários promovidos pela FUNENSEG (Seminário Internacional - O Resseguro no 
Desenvolvimento do Seguro de Vida no Brasil) e pela ANS (Seminário Internacional: 
Solvência, Governança Corporativa e Contabilidade na Saúde Suplementar). 
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2.3.3.2.2. Projetos em Desenvolvimento  

• Tábua Biométrica 
                        Dentre as alterações promovidas no ambiente regulatório dos produtos de 
acumulação financeira, uma das mais importantes foi a de previsão da possibilidade de 
utilização de tábuas biométricas a serem atualizadas, durante o período de diferimento, 
elaboradas por instituição independente, a partir da experiência das próprias entidades de 
previdência ou do mercado, como um todo.  
                        Em outras palavras, as entidades de previdência complementar, ao invés de 
definirem, no ato da contratação, uma tábua de mortalidade fixa, que certamente ficaria 
defasada ao longo do período de diferimento do plano, poderão indicar no contrato uma tábua 
referencial, atualizável, de acordo com metodologia própria, previamente aprovada pela 
SUSEP. 

                       A SUSEP participou de reuniões com representantes da FENAPREVI e da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ para discussão das diretrizes para elaboração 
e aprovação dessa tábua de mortalidade referencial, projeto desenvolvido por aquela 
Universidade. O trabalho foi concluído no mês março de 2010.  

 

• PREVSAÚDE e PREVEDUCAÇÃO 

                                              A SUSEP formulou proposta de criação dois produtos: PrevSaúde e 
PrevEducação, que aguardam aprovação ainda em 2010. 
                       O objetivo é garantir um incentivo tributário, com possível isenção do Imposto 
de Renda (IR), a quem destinar os recursos acumulados exclusivamente para gastos com 
tratamento de saúde ou pagamento de uma faculdade. 

Trata-se de produtos de acumulação financeira (seguros de vida por 
sobrevivência e planos de previdência complementar), a exemplo dos atuais VGBLs e PGBLs 
operados pelo mercado segurador privado.  No entanto, após o diferimento (período de 
acumulação), estabelecido pelo próprio participante/segurado, os recursos acumulados seriam 
integralmente utilizados para o custeio de educação e saúde, nos termos propostos, do próprio 
participante/segurado ou de seus beneficiários segundo as regras tributárias vigentes.  

                       A maior vantagem para o participante/segurado, de acordo com o projeto 
formatado, seria a que se refere ao tratamento tributário que se está propondo para o produto.  
Nos atuais planos de acumulação (VGBLs e PGBLs), há o diferimento tributário, ou seja, o 
imposto de renda somente incide no momento de saque dos recursos, seja pelo recebimento 
do benefício ou em decorrência do pedido de resgate, facultado ao consumidor, a qualquer 
tempo, durante o período de acumulação.  No caso dos produtos em questão, desde que os 
recursos referidos sejam utilizados para o custeio da educação ou saúde, não haveria a 
cobrança do imposto respeitados os limites de dedução fiscal, atualmente vigentes na 
legislação do Imposto de Renda, para educação e saúde.  

                       Algumas premissas foram consideradas na elaboração dos produtos.  A 
primeira, de fato, decorre da necessidade geral de poupança, durante a fase contributiva 
(economicamente ativa), para fazer face aos custos com a saúde privada, na terceira idade.  
Como se tem conhecimento, nessa fase da vida, quando a renda normalmente se limita às 
aposentadorias, pública e complementar de caráter privado, os gastos com saúde são bastante 
elevados. Assim, a pretensão do projeto é de que haja o estímulo à formação de poupança 
específica a esta finalidade, com incentivos do poder público.  Por outro lado, os gastos com a 
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educação, em particular de dependentes menores, também são bastante significativos, o que 
justifica sua previsibilidade no projeto, com o mesmo fim.  
                       Não haveria qualquer restrição quanto ao público-alvo.  No entanto, 
notadamente o projeto se adequaria melhor às necessidades básicas da população de menor 
poder aquisitivo – saúde e educação.  

                        A princípio, não haverá contribuições mínimas ou máximas.  Todavia, deve-se 
atentar que a isenção (para utilização dos recursos com saúde ou educação), de acordo com o 
projeto, estaria limitada, na forma da legislação vigente.  

 

• Registro Eletrônico de Planos 
Dando continuidade ao projeto para implementação de sistema que permitirá o 

Registro Eletrônico de Planos, foi criada uma versão inicial de manual contendo as 
explicações e regras necessárias para a utilização do sistema e iniciou-se a elaboração de 
minuta de Circular que regulamentará o registro eletrônico de produtos.  

Como desdobramento do registro eletrônico de planos, já se vislumbra a 
possibilidade da aprovação de planos do tipo PGBL e VGBL ser feita no próprio site da 
SUSEP.  

 

• Sistema de dados para análise de Nota Técnica de Carteira 
Com vistas a uniformizar as análises das áreas envolvidas dentro da SUSEP, 

foram criadas listas de verificação.  

Entretanto, é importante ressaltar que para uma completa execução deste 
trabalho é necessário o acompanhamento das operações das sociedades para se verificar a real 
consistência dos dados apresentados, o que demanda um sistema de informática próprio.   

 

• Aeronáutico 
Foram respondidas diversas consultas feitas pelo mercado no que se refere aos 

limites de indenização para as coberturas obrigatórias, previstos na Resolução ANAC 
37/2008. Foi ratificada a competência daquela Agência em especificar tais limites de 
indenização.  

Relativamente aos esclarecimentos solicitados pela SUSEP à ANAC no que se 
refere aos trâmites operacionais e a aspectos do Código Brasileiro de Aeronáutica, a ANAC 
não apresentou resposta aos ofícios encaminhados e como conseqüência, a minuta de 
resolução do CNSP que irá estabelecer novas regras para o seguro aeronáutico ainda não foi 
concluída.  

Necessário esclarecer a grande repercussão de qualquer mudança neste ramo de 
seguro o que demanda um forte amadurecimento para que as mudanças sejam efetivamente 
implementadas. 
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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) 
  

QUADRO 32 – 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 
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 extrajudicial. 

Unidade responsável pelas 
decisões estratégicas Superintendência de Seguros Privados 

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

 
QUADRO 33 – Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira 2.847.600,00 2.318.054,00 81,40 

Física 11 107 972,73 

 
No decorrer do exercício são necessárias concessões de empréstimos por parte 

desta Autarquia a empresas em liquidações extrajudiciais para o pagamento de despesas 
inerentes aos processos liquidatários, sendo objetos de prestações de contas mensais 
realizadas pelos liquidantes, que os contabilizam nos Passivos das liquidandas para que, 
quando da existência de recursos, os mesmos possam ser restituídos ou para que se promova a 
habilitação desta Autarquia como credora, no caso de decretação de falência.  

Sendo assim, no ano de 2009 foram disponibilizados, a título de empréstimos 
às massas, R$ 2.847.600,00, dos quais foram gastos R$ 2.318.054,00, sendo que destes, R$ 
16.694,85 foram restituídos à SUSEP.  

Por fim, a previsão era de que 11 empresas receberiam os recursos. Entretanto, 
no decorrer do exercício algumas empresas foram incluídas e outras excluídas, em função da 
decretação de novos regimes especiais ou de falência, dentre outros motivos; totalizando, em 
dezembro de 2009, 16 empresas, que receberam tal montante por meio de 107 ocorrências 
mensais de adiantamentos de recursos. 
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2.3.3.4. Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 
Qualificação e Requalificação 

 

QUADRO 34 – Dados Gerais 

Tipo Atividade 

Finalidade 

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

Descrição 
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 

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

 
 
QUADRO 35 – Tabela de Metas e Resultados 

Físico 
 Financeiro 

Previsão 
Inicial  Realizado % Execução Previsão Inicial  

(LOA + Créd.) Realizado % Execução 

400 361 90,25 974.500 161.626 16,59 

 
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.  

Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance 
dos objetivos e metas colimados:  

As razões que mais prejudicaram a execução da ação Capacitação foram: a 
necessidade de reestruturação das áreas de recursos humanos e de treinamento para adequação 
às novas normas e políticas governamentais, a carência de pessoal da área de treinamento e a 
falta de um Planejamento Estratégico atualizado e de um Plano Diretor que definam as metas 
da SUSEP.  

Medidas implementadas ou a implementar para tratar as causas de sucesso ou 
insucesso:  

Acreditamos que, em 2010, a ação vai passar a ter resultados melhores, a partir 
da  publicação da Resolução CNSP nº 208, de 13/01/2010, que criou a Coordenação de 
Desenvolvimento de Pessoas, com uma Divisão de Capacitação e outra de Gestão por 
Competências 
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Será necessário concluir o projeto que está sendo desenvolvido junto aos 
servidores das áreas de recursos humanos da SUSEP, com o objetivo abordar aspectos 
operacionais, táticos e estratégicos da função Gestão de Pessoas, com ênfase na estrutura 
organizacional ideal para a área de Recursos Humanos e no Desenvolvimento de Recursos 
Humanos.   

Do mesmo modo, será preciso aperfeiçoar os Planos Anuais de Capacitação, 
por meio da elaboração de um Programa Plurianual de Capacitação que considere o perfil 
funcional de cada servidor e as metas estratégicas 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, que já está em execução, a partir da contratação de 
consultoria para coordenar o processo ainda em 2009.   

Responsáveis pela implementação das medidas:  

Gestor da SUSEP, Conselho Diretor e unidades de recursos humanos junto às 
Coordenações-Gerais a qual estão subordinadas. 

Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação:  
Meta física - nº de servidores a serem capacitados (vagas a serem preenchidas). 

Meta Financeira – Orçamento LOA +créditos da Ação/valores executados. 

 

2.3.3.4.1. Capacitação Nacional 
 

Em 2009, o Departamento de Administração e Finanças - DEAFI conduziu 
trabalhos, no sentido de viabilizar a adequação do perfil da área de recursos humanos às 
políticas da SRH/MPOG, com o objetivo de ampliar as atividades da área e agregar conteúdos 
básicos de capacitação e programas permanentes voltados para a avaliação de perfis, 
motivação, integração e qualidade de vida.  

No final de 2009, foi contratado projeto, que está sendo desenvolvido junto aos 
servidores das áreas de recursos humanos da SUSEP, com o objetivo abordar aspectos 
operacionais, táticos e estratégicos da função Gestão de Pessoas, com ênfase na estrutura 
organizacional ideal para a área de Recursos Humanos e no Desenvolvimento de Recursos 
Humanos.  

Além disso, a Gerência de Treinamento foi substituída pela Coordenação de 
Desenvolvimento de Pessoas, com uma Divisão de Capacitação e outra de Gestão por 
Competências, a partir da publicação da Resolução CNSP nº 208, de 13/01/2010, que 
reestruturou as unidades internas, dentro da nova estrutura básica da SUSEP, criada, em 
23/12/ 2009, pelo Decreto Nº 7.049, que contém a estrutura básica da SUSEP. 

 Para viabilizar diversos eventos de capacitação, tanto relacionados com a 
atividade fim, quanto de temas específicos a órgãos públicos, a SUSEP mantém convênios 
com a Escola Nacional de Seguros – FUNENSEG e com a ESAF.  

No exercício de 2009, o Programa de Treinamento da SUSEP ofereceu 741 
vagas, sendo 361 em eventos de capacitação propriamente dita, que são aqueles com duração 
superior a 04 horas. Nestes eventos, foram capacitados 182 servidores diferentes, de um total 
de 355 servidores ativos em 31/12/2009, incluindo 25 Procuradores Federais lotados na 
SUSEP e 24 servidores de livre provimento, tendo em vista que estes também participam de 
eventos de capacitação interna. 
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Os cursos fechados versaram sobre temas como: os princípios e normas de 
contabilidade internacional, o novo acordo ortográfico e gestão de pessoas baseada em 
competências. Esses cursos ofereceram um total de 52 vagas.  

No que se refere à capacitação gerencial foi realizado em parceria com a ESAF 
um Wokshop de Sensibilização e Desenvolvimento Gerencial, compostos por 04 palestras: 
Liderança; Liderança e Delegação; Tomada de Decisão e Administração do Tempo e  
Interação e Satisfação do Cliente Interno. E, com o objetivo de atualizar os gestores para o 
processo de atualização do Planejamento Estratégico foi realizado o Workshop Planejamento 
Estratégico. 

Ocorreram 106 eventos abertos, de curta e de longa duração, com o total de 689 
vagas preenchidas. Os eventos incluíram conferências, congressos, seminários, workshops, 
MBA, mestrado, pós-graduação, palestras, fórum e videoconferências, oficinas e cursos 
presenciais e à distância. 

Foram oferecidas quatro vagas em cursos de longa duração: uma para o curso de 
Pós Graduação em Administração "Especialização Coletiva - Modalidade à Distância", duas 
para MBA (sendo uma em "Gestão Financeira e Risco" e outra em "Executivo em Seguros e 
Resseguros"), e uma em curso de Mestrado "Profissional em Avaliação". 

 
2.3.3.4.2. Capacitação Internacional 

Ø 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: 

Ø Participação no Seminário - Taller Regional Sobre Gestión de Riesgos 
Climáticos Y Seguros Agropecuários                                        (1 servidor);  

Ø Convite da Escola Nacional de Seguros - FUNENSEG para visita de estudo 
sobre microsseguros à Africa do Sul  (1 servidor); 

Ø Workshop “Improving Financial Access through Microinsurance – Lessons 
from Regulatory and Industry Initiatives for China”, em Taiyuan, China organizado pela 
IAIS, no qual a servidora ministrou uma apresentação (1 servidor) 

Ø Treinamento da NAIC – A NAIC é a associação que congrega os 
supervisores de seguros de cada estado norte americano. Dois funcionários da NAIC 
proferiram palestra técnica para o Departamento Técnico Atuarial e servidores da ANS 
durante 3 dias úteis, com apoio logístico da Funenseg (aproximadamente 20 servidores ); e 

Ø Visita técnica ao Instituto de Seguros de Portugal -  durante uma semana 
servidores do Departamento de fiscalização participaram de reuniões e exposições sobre o 
procedimento e técnicas européias de supervisão de seguros (2 servidores) . 

 
2.3.3.5. Ação 2216 – Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados 
 
QUADRO 36 – 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. 
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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 

Coordenador nacional da ação Inês Tavares Gomes Martins 
Unidades executoras SEGER – Secretaria Geral 

 
 
QUADRO 37 – Metas e resultados da ação no exercício 

META PREVISÃO EXECUÇÃO EXECUÇÃO/PREVISÃO 
% 

Financeira 3.907.500,00 1.344.678,00 34,41 

Física 10 10 100 

 
Apresentamos, a seguir, relação dos projetos e demandas de desenvolvimento e 

manutenção de sistemas realizados ao longo do exercício de 2009: 

 
Ø Projeto FIP/SAPIEMS - principal ferramenta de aquisição, 

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

§ Novo Quadro 83 - Movimentação de Contas em Moedas Estrangeiras 
vinculadas à SUSEP. 

§ Implementação do Cadastro de Entidades. 

§ Novo Relatório de Registro de Apólices/Endosso – Ramo Garantia. 
§ Automatização dos Relatórios Gerenciais. 

§ Novo Cálculo da Taxa de Fiscalização. 
§ Criação da Empresa Concentradora de Seguro Saúde. 

§ Alteração no Cálculo do PBAR. 
§ Retirada dos Quadros de Composição dos Fundos. 

§ Nova Consulta Dados Cadastrais Contatos. 
§ Criação do Estatístico do Grupo 9. 

§ Criação de consulta/relatório às apólices registradas (mecanismo de 
registro de apólices via web). 

§ Implementação do mapa de carga por tipo de mercado (Seguros,  
Previdência, etc). 

§ Criação de consulta/relatório às comunicações negativas de lavagem 
de dinheiro pelo mercado. 

§ Novos Quadros relativo aos FIES (Patrimônio em Diferimento, 
Patrimônio em Beneficio, Resultados e outros valores FIE, Resultado e 
outros valores FIFE e Ativos). 

§ Novos Relatórios Gerenciais:  
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• Resseguro PPNG 

• Resseguro IBNR 

• Resseguro RVNE 

• Resseguro PSL 

• SINSDMOCORR 

• SINJUDCORR 

• RECSINSDMOCORR 

• RECSINJUDCORR 
§ Novo Questionário de Riscos (2009). 

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

maioria novas); 
§ Criação de consulta dinâmica para o sistema FIP Estatístico. 

 
Ø Sistemas de Controle de Processos (Controle de Processos tradicional, 

versão Web e Processos Judiciários); 
• Controle de Processos/expedientes: preparação para uso de leitor de 

código de barras na recepção/movimentação de documentos. 

• Criação de consulta geral (por múltiplos filtros) no controle de processos. 

• Criação de mecanismo de aviso, por email, da movimentação de processos 
de interesse específico. 

• Criação do módulo separado Consulta Rápida de Processos, para a 
agilização na consulta e localização de autos. 

• Reformulação da interface e usabilidade do Sistema de Expedientes: 
simplificação da interface e criação de novas consultas. 

 

Ø 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) – correção de 
problemas, disponibilização de nova versão do módulo limite SOF. 
 

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

implementação e homologação pelos usuários. 
 

Ø Intranet SUSEP (manutenção e evolução constante dos documentos e 
informações): 

• Módulo de consulta aos treinamentos do funcionário. 

• Módulo de consulta: férias de toda a equipe. 
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• Módulo de exibição de capas e sumários de periódicos, para a biblioteca. 

• Módulo de cadastro de Monitoramento de Processos de interesse (sistema 
do tipo “push”), para acompanhamento de movimentação. 
 

Ø Sítio SUSEP:  
• Módulo de Consultas Web ao acervo e normas da biblioteca (CEDOC): 

continuidade da implementação, testes e ajustes, homologação pelos 
usuários. 

• Publicação rotineira de conteúdo estático e dinâmico, editais e avisos, e 
criação de pequenas consultas; 

 

Ø Serviços e consultas WEB diversos; 

• Criação do módulo de consulta dinâmica Estatísticas de Atendimento, 
baseado nos dados do sistema de Atendimento ao Público. 

 
Ø Sistemas diversos - plataforma “convencional” (fora da plataforma 

WEB). 
• Sistema de contratos (novo): levantamento de requisitos junto aos 

usuários, modelagem e início da implementação (Cadastros básicos, 
Cadastro de Minutas e Transformação de Minutas em Contratos). 

• Sistema de Dívida Ativa: reformulação do mecanismo de cálculo de 
atualização das dívidas, módulo web para consulta externa (atendimento a 
demanda da AGU) – início da implementação. 

• Criação do sistema SUSEP Corporativo, para consulta rápida de 
informações corporativas, como organograma, chefias, atribuições, ramais 
e dados básicos de servidores. 

• Cadastro de Funcionários – criação de novas consultas e relatórios 
(Custos, consulta genérica de treinamentos, relatórios por faixa etária). 
Reformulação do Demonstrativo de Força de Trabalho e do módulo de 
licenças médicas. 

• Acompanhamento da implantação do projeto SPED: participação de 
encontros de definição e de pré-homologação de módulos do sistema; 

• Sistema de Índices e Análises – continuação nos ajustes na função de 
geração da planilha dos quadros de balanço; criação de novas formas de 
cálculo dos índices, por solicitação das áreas envolvidas; retirada de alguns 
campos de vigência e inclusão de novos campos. 

• SisPEN: participação no grupo de trabalho de reformulação da norma de 
penalidades. Mecanismo de cruzamento de dados com outros sistemas 
interligados (SIAS, Dívida Ativa). Novas consultas. 

• SIAS (Sistema Integrado de Arrecadação): relatório de multas devolvidas. 
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• Sistema Kardex: correção de problemas, reformulação da interface e 
usabilidade, novas consultas (gráficos do total de custo e total de custo por 
grupo). 

• Reformulação das consultas do sistema de Pendências. 

• Sistema DOCS (Criação de Documentos): conversão do sistema para 
geração dos documentos no padrão .RTF; inclusão de novos tipos de 
documento (ofícios, pareceres e cartas). 

• Desenvolvimento de sistema de acolhimento de demandas de SI 
(relacionadas a sistemas de informação), para o levantamento de demandas 
das áreas. 

• Sistema de controle de bens móveis (CBEM): criação de novas consultas e 
gráficos, para atendimento a demandas do DEAFI/GEMAP. 

 

Ø SCDP – Sistema de Controle de Diárias e Passagens 
• Suporte à administração do sistema pelos usuários gestores, e orientações 

quanto à obtenção e instalação de certificação digital. 

 
Foi realizado, no início de 2009, um importante trabalho de levantamento, junto às 

diversas áreas da autarquia, das demandas relacionadas ao desenvolvimento e manutenção de 
sistemas de informação. Foram realizadas entrevistas e foi desenvolvido um sistema de 
acolhimento de demandas, o qual foi preenchido pelas chefias das áreas. Posteriormente, foi 
realizado um trabalho de consolidação, visando à eliminação de duplicidades e 
inconsistências e o esclarecimento de dúvidas. Por fim, foi gerada uma planilha consolidada 
de demandas, por sistema e por projeto, para nortear o trabalho do CEDEN, e buscou-se 
basear o trabalho do setor no conteúdo deste documento. 

 

2.3.3.6. Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa 
 
QUADRO 38 – Dados Gerais 

Tipo Atividade 

Finalidade 

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

Descrição 

Essas despesas compreendem: serviços 
administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de 
frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da 
União; manutenção e conservação de imóveis próprios 
da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos 
da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, 
incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços 
técnicos e administrativos; despesas com viagens e 
locomoção (aquisição de passagens, pagamento de 
diárias e afins); sistemas de informações gerenciais 
internos; estudos que têm por objetivo elaborar, 
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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 

Coordenador nacional da 
ação Vilma de Oliveira Gatto 

Unidades executoras DEAFI – Departamento de Administração e Finanças 
 
 
QUADRO 39 – Tabela de Metas e Resultados 

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

64.204.314 57.378.832 89,37 

 
A Ação Gestão e Administração do Programa é padronizada e só possui meta 

financeira. De acordo com os dados constantes no SIGPLAN, a execução foi de 89,37% dos 
recursos disponibilizados.  

Disfunções estruturais ou situacionais que prejudicaram ou inviabilizaram o 
alcance dos objetivos e metas colimados:  

 
Disfunções estruturais ou situacionais que prejudicaram ou inviabilizaram o alcance dos 
objetivos e metas colimados:  

Não houve, uma vez que os recursos disponibilizados foram suficientes e foi 
possível ajustar a programação para que a execução ocorresse dentro dos limites de empenho 
definidos pela SPOA/MF.  

Medidas implementadas ou a implementar para tratar as causas de sucesso ou 
insucesso:  

Consideramos que a metodologia utilizada nas projeções foi correta. 

Responsáveis pela implementação das medidas:  
Departamento de Administração e Finanças 

Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação:  
Percentual de execução dos recursos disponibilizados para a Ação. 
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2.4. DESEMPENHO OPERACIONAL 
 

2.4.1. Programação Orçamentária 

• Unidade Orçamentária 25208 
 

• Programação das Despesas Correntes 
 
Observação: Os empenhos das despesas de custeio nas contas Correntes NCA e NAB foram 
limitados em R$ 11.454.696,70. Em razão do limite, o programa foi revisto durante o 
exercício.   
 
QUADRO 40 – Programa Resumido de Custeio 

  DOTAÇÃO 2009 Crédito DOTAÇÃO 2009 
  LOA Descentralizado LIBER./ REFORM. 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - SUSEPAD2272  
SUBTOTAL - 1 10.850.455,00 1.801.136,91 9.049.318,09 

FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE SEGURO, CAPIT., PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E 
RESSEGURO - SUSEPSU2214 

SUBTOTAl - 2 724.200,00   724.200,00 
REGULAMENTAÇÃO DOS MERCADOS DE SEGURO, CAPIT., PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E 

RESSEGURO - SUSEPRE221 
        

SUBTOTAl - 3 557.790,00   557.790,00 
                 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE 

REQUALIFICAÇÃO - SUSEPTR4572  
SUBTOTAL 4 974.500,00 95.671,45 878.828,55 

SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SUSEP - SUSEPSI2216 
SUBTOTAL - 05 3.907.500,00   3.907.500,00 

PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 
SUBTOTAL - 6 300.000,00   300.000,00 

TOTAL 17.314.445,00 1.896.808,36 15.417.636,64 
 
 
 
QUADRO 41 – Programa Detalhado de Custeio 

ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - SUSEPAD2272  
  

ELEMENTOS FONTE DOTAÇÃO 2009 Crédito 
Créd

ito DOTAÇÃO 2009 

    LOA 
Descentralização./

destaque Supl. LIBER./ REFORM. 

3.3.90.14 - DIÁRIAS 250 13.941,89 0,00   1.788,34 

3.3.90.14 - DIÁRIAS 650      10.911,66 
3.3.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 250 830.135,00  168,08   5.003,30 
3.3.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 650   1.211,58   359.505,87 
3.3.90.33 - PASSAGEM/DESP.  
LOC/ 250 65.600,00 0,00   2.088,41 
3.3.90.33 - PASSAGEM/DESP.  
LOC/ 650      33.766,18 
3.3.90.35 -  SERV. ASS. E 
CONSULTORIA 250 264.630,00  0,00   0,00 
3.3.90.35 -  SERV. ASS. E 
CONSULTORIA 650      0,00 
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3.3.90.36 - OUT. SERV. PESS. 
FISICA 250 19.200,00 0,00   2.974,16 
3.3.90.36 - OUT. SERV. PESS. 
FISICA 650      19.228,00 
3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE M. DE 
OBRA 250 1.995.322,00  0,00   462.670,20 
3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE M. DE 
OBRA 650      1.930.164,95 
3.3.90.36 - OUT.SERV. PESS. 
FISICS 174      1.487,08 
3.3.90.33 - PASSAGEM/DESP.  
LOC/ 174      3.492,44 
3.3.90.35 -  SERV. ASS. E 
CONSULTORIA 174      60.690,00 
3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE M. DE 
OBRA 174 0,00  0,00   85.000,00 
3.3.90.39 - OUT. SERV. PESS. 
JURÍD. 174 591.168,00  0,00   257.982,85 

3.3.90.47 - TAXAS/IMPOSTOS 174 0,00  0,00   5.521,71 
3.3.91.39 - OUT. SERV. PESS. 
JURÍD. 174 0,00  0,00   20.000,00 
3.3.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 174 0,00     64.473,56 

3.3..90.93 - IND. RESTITUIÇÕES 174 0,00     92.520,36 
3.3.90.39 - OUT. SERV. PESS. 
JURÍD. 250 2.461.882,45  558.238,38   300.173,17 
3.3.90.39 - OUT. SERV. PESS. 
JURÍD. 650   1.241.518,87  2.840.661,48 

3.3.90.47 - TAXAS/IMPOSTOS 250 890.534,00  0,00   46.250,67 

3.3.90.47 - TAXAS/IMPOSTOS 650      0,00 

3.3.90.92 - EXERC. ANTERIORES 250 51.151,66 0,00   3.090,83 

3.3.90.92 - EXERC. ANTERIORES 650      170.237,33 

3.3.90.93 - IND. RESTITUIÇÕES 250 574.810,00  0,00   18.343,52 

3.3.90.93 - IND. RESTITUIÇÕES 650      333.501,08 
3.3.91.39 - OUT. SERV. PESS. 
JURÍD. 250 3.092.080,00  0,00   34.166,25 
3.3.91.39 - OUT. SERV. PESS. 
JURÍD. 650      1.383.349,00 

3.3.91.47 - PASEP 250 0,00  0,00   84.636,17 

3.3.91.47 - PASEP 650      246.500,00 

3.3.91.92 - EXERC. ANTERIORES 250 0,00  0,00   31.316,03 

3.3.91.92 - EXERC. ANTERIORES 650      0,00 

3.3.90.00 -  250      137.823,49 

SUBTOTAL - 1   10.850.455,00  1.801.136,91  9.049.318,09 

 

3.3.90.00 -  250       192.240,55 

3.3.90.14 - DIÁRIAS 250 372.600,00    25.973,69 

3.3.90.14 - DIÁRIAS 650      192.500,00 

3.3.90.00  650      39.259,45 
3.3.90.33 - PASSAGEM/DESP. 
LOC/ 250 351.600,00    21.785,76 
3.3.90.33 - PASSAGEM/DESP. 
LOC/ 650      251.940,55 
3.3.90.36 - OUTR. SERV. PES. 
FÍSICA 650      500,00 

SUBTOTAL - 2   724.200,00   0,00  724.200,00 
REGULAMENTAÇÃO DOS MERCADOS DE SEGURO, CAPIT., PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E RESSEGURO - 

SUSEPRE221 
 

3.3.90.14 - DIÁRIAS 650 223.490,00                  270.218,84  
3.3.90.33 - 
PASSAGEM/DESP./LOC/  650 321.300,00     287.000,01 
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3.3.90.92 - DESPESAS COM 
EXERC. ANT. 650 13.000,00    571,15 

SUBTOTAL- 3   557.790,00    0,00  557.790,00  
                 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE REQUALIFICAÇÃO - 

SUSEPTR4572  

 3.3.90.39 -  250 974.500,00     528.600,00 

 3.3.90.39 - OUT. SERV. PES. JUR. 650 0,00                 -                 288.974,38  

 3.3.90.36 - OUT. SERV. PES. FÍS. 650     70.766,62                  31.136,00  

 3.3.91.47 - TAXAS/IMPOSTOS 650     14.122,40                    5.827,20  
 3.3.91.39 - OUT. SERV. PES. JUR. 
INTRA. 250 0,00                 -                        900,00  
 3.3.91.39 - OUT. SERV. PES. JUR. 
INTRA. 650 0,00    10.782,43                  23.390,97  

SUBTOTAL 4   974.500,00  95.671,45  0,00  878.828,55  
SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SUSEP - SUSEPSI2216 

3.3.90.39 - OUT. SERV. PESS. 
JURÍD. 650 

                                
-       2.509.622,01 

3.3.90.30 - MATERIAL DE 
CONSUMO 650      172.497,99 
3.3.90.35 - SERVIÇO DE 
CONSULTORIA 650      50.000,00 
3.3.90.37 - OUT. SERV. PESS. 
JURÍD. 250 

              
1.240.000,00     149.010,32 

3.3.90.37 - OUT. SERV. PESS. 
JURÍD. 650 

                   
-       800.000,00 

3.3.90.39 - OUT. SERV. PESS. 
JURÍD. 250 

              
2.667.500,00                  113.414,20  

3.3.90.00 -  250                    112.955,48  

SUBTOTAL - 05   
              

3.907.500,00    
               

0,00             3.907.500,00  

PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA 
3.3.90.39 - OUT. SERV. PESS. 
JURÍD. 250 300.000,00     0,00 
3.3.90.39 - OUT. SERV. PESS. 
JURÍD. 650      5.000,00 

3.3.90.00 -  250      295.000,00 

SUBTOTAL - 6   300.000,00     300.000,00  

TOTAL  17.314.445,00 1.896.808,36 0,00 15.417.636,64 

 
• QUADRO 42 – Programação das Despesas de Capital – Plano Interno 

SUSEPIV2272 
ELEMENTOS FONTE DOTAÇÃO 2009 Crédito DOTAÇÃO 2009 

    LOA Suplementar LIBERADA./ REFORMADA 

4.4.90.39 -. SERVIÇOS .DE  PESSOA JURÍDÍDICA 650     719.057,00 

4.4.90.51 - OBRAS IST./EST. PROJ. 250 950.000,00  0,00  0,00 

4.4.90.51 - OBRAS IST./EST. PROJ. 650     41.500,00 

4.4.90.52 - EQUIP./ MAT. PERM. 250 2.526.000,00  0,00  295,00 

4.4.90.52 - EQUIP./ MAT. PERM. 650     2.661.746,56 

4.4.90.92 - DESP. DE EXERC. ANTERIOES 650     11.446,44 

4.4.91.39 - OUT. SERV. PESS. JURID. OP.INT. 650     250,00 

4.4.90.00 -  250     49.705,00 

SUBTOTAL - 4   3.484.000,00 0,00  3.484.000,00  
 
 
Observação: Os empenhos dessas despesas foram limitados em R$ 1.742,00. Em razão do 
limite, o programa foi revisto durante o exercício.  No entanto, como, ainda assim, não seria 
possível executar as metas ajustadas com os valores disponíveis para empenho sem 
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comprometer o programa do exercício seguinte, foi solicitada expansão à SPOA/MF, que foi 
concedida. A cota de limite orçamentário recebida para investimentos finalizou o exercício 
em R$ 2.319.009,09. Deste total, foram empenhados, até 31/12/2010, R$ 2.318.958,79. 
 

 
QUADRO 43 

INVESTIMENTOS SUSEP 2009 - SUSEPIV2272 
Total dos Limites: R$ 2.319.009  

Natureza 
da 

Despesa Objeto Área  Empenho Total  

449039  Reconhecimento de Dívida obra DF 
                
11.446,44  

449039  
Aditivo no contrato de fiscalização da implantação de sistema 
de incêndio e pânico  SUSEP 

                   
6.745,00  

449139 Registro da marca da SUSEP junto ao INPI (proteção decenal) SUSEP 
                      
250,00  

449052  01 quadro branco SP 
                      
295,00  

449052  01 mesa e 01 armário para o Superintendente SUSEP 
                   
7.950,00  

449052  
10 mesas de canto e 2 de centro para as recepções dos 
andares e salas RJ 

                
10.510,00  

449052 03 máquinas de fragmentar RJ 
                   
2.700,00  

449052  06 estabilizadores e 01 no break SP 
                   
1.975,00  

449052 01 Guilhotina PA 
                        
97,50  

449052 Equipamentos Médicos (armário, gaveteiro, cuba, lixeira) RJ 
                   
1.176,00  

449052 01 cofre RJ 
                      
630,00  

449052 01 compressor scroll RJ 
                   
1.280,00  

449052   3 interfaces (para 48 portas de ramais na mesa telefônica) SUSEP 
                
20.332,00  

449052  Aquisição de mobiliário RJ 
              
715.830,00  

449052  1 switch MG 
                      
198,00  

449051 Projeto de Layout SP 
                
41.500,00  

449052 Livros SP 
                   
1.434,59  

449052 Livros SUSEP 
                
19.564,26  

449039  Aquisição e instalação de divisórias para adaptação das áreas RJ 
                
61.500,00  

449039  Fornecimento e instalação de piso  RJ 
              
591.980,00  

449052 
300 microcomputadores (para reposição e para os novos 
servidores) RJ 

              
729.900,00  

449052 Aquisição de 20 notebooks para reposição SUSEP 
                
89.360,00  

449052 Aquisição de esterilizador de ar para o Centro de 
Documentação RJ 

                   
1.896,00  
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449052 
Aquisição de microondas SP 

                      
409,00  

TOTAL   2.318.958,79  
 
 

• QUADRO 44 –  Resumo da Programação de Despesas e Reserva de 
Contingência e Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 
EVOLUÇÃO DA DESPESA - 2009 (considerando as descentralizações nos 
percentuais) 

CATEGOR
IA 

DOTAÇÃO 
INICIAL 

CRÉDITO 
INDISP. 

CRÉD. 
SUPLE CRÉDITO DOTAÇÃO DESPESAS    

ECONÔMI
CA              
FONTE LIBERADA/09 BLOQUEIO MENTAR DESCENT. REFOR./09 ACUMULADAS (%) 

100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

174 57.523.025,00  0,00 0,00 0,00 57.523.025,00 
       
57.450.015,24  99,87 

PESSOAL                        
250 26.230.484,00  0,00 0,00 0,00 0,00                          -    0,00 

280                               -   
                              
-    

                              
-    0,00 0,00                          -    0,00 

650     
            
21.230.000,00    47.460.484,00 

       
47.306.761,76  99,68 

Subtotal 
             
83.753.509,00  

                              
-    0,00  0,00 104.983.509,00 

      
104.756.777,00  99,78 

OUTROS                          
174     591.168,00  0,00 0,00  0,00  591.168,00 401.561,08  67,93 
CUSTEIOS                       
250 16.723.277,00  0,00 0,00  558.406,46 2.570.204,54 1.300.897,70  72,34 

280 1.631.585,00  0,00 0,00    1.631.585,00 1.311.698,47  80,39 
650 0,00  0,00 0,00  1.338.401,90 12.256.264,10 7.792.979,09  74,50 

100     5.100,00    5.100,00 0,00  0,00 

Subtotal 18.946.030,00  0,00 5.100,00  1.896.808,36 17.054.321,64 10.807.136,34  74,49 

174 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 
CAPITAL                          
250 3.484.000,00  0,00  0,00  0,00 50.000,00 295,00  0,59 

650 0,00  0,00  0,00  0,00 3.434.000,00 2.318.663,79  67,52 

Subtotal 3.484.000,00  0,00  0,00  0,00  3.484.000,00 2.318.958,79  66,56 
SENT.JUD. 

PREC.             
174 128.068,00  2.992,00  0,00  125.076,00  0,00  0,00  0,00 

Subtotal 128.068,00  0,00  0,00  125.076,00  0,00  0,00  0,00 
CONCESS
ÃO 
EMPREST. 
650 2.847.600,00  0,00  0,00  0,00  2.847.600,00  2.318.053,73  81,40 

Subtotal 2.847.600,00  0,00  0,00  0,00  2.847.600,00  2.318.053,73  81,40 

TOTAL 109.159.207,00  0,00 0,00  2.021.884,36  128.369.430,64  120.200.925,86  95,21 
RES. DE 
CONT.            

174 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

250 14.049.673,00  0,00  0,00  0,00  14.049.673,00  0,00  0,00  

280 28.929.907,00  0,00  0,00  0,00  28.929.907,00  0,00  0,00  

Subtotal 42.979.580,00  0,00  0,00  0,00  42.979.580,00  0,00  0,00  
TOTAL 
GERAL 

           
152.138.787,00  (2.992,00) 

(21.230.000,0
0) 2.021.884,36  

   
171.349.010,64  

      
120.200.925,86  

       
71,33  

 
Observação: Não estão incluídos, nas despesas executadas, os gastos realizados com os Precatórios. 
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2.4.2 - Execução Orçamentária 
 

• QUADRO 45 – Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos 
Originários da UG - F250 

Mês de Referencia: dezembro de 2009 
Fonte 
SOF   

Natureza 
da 
Despesa 

Dotação 
Atualizada  

Concorrê
ncia  

Dispensa de 
Licitação 

Licitação 
Inexigível  

Licitação 
Não 

Aplicável 
Suprimentos de 

Fundos 

0250 

RECURSOS 
NAO-
FINANCEIROS 
DIRETAM. 
ARRECADADO
S 339000 1.266.619,52           

0250 
  339014 27.762,03       27.762,03   

0250 
  339030 5.171,38   4.181,88 490,00   331,42 

0250 
  339033 23.874,17           

0250 
  339036 2.974,16   2.974,16       

0250 
  339037 611.680,52 135.423,70         

0250 
  339039 971.825,75   153.831,19 166.373,90 190,00 275,60 

0250 
  339047 46.250,67     46.250,67     

0250 
  339092 3.090,83   0,10   630,11   

0250 
  339093 18.343,52       18.343,52   

0250 
  339139 35.066,25   900,00 34.166,25     

0250 
  339147 84.636,17       84.636,17   

0250 
  339192 31.316,03     31.316,03     

0250 
  449000 49.705,00           

0250 
  449052 295,00   295,00       

Total:     3.178.611,00 135.423,70 162.182,33 278.596,85 131.561,83 607,02 

 

• QUADRO 46 – Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Recebidos pela 

UG - F650 

Mês de Referencia: dezembro de 2009 

Fonte 
SOF   

Natureza 
da 
Despesa 

Dotação 
Atualizada  Convite  

Concorrênc
ia  

Dispensa de 
Licitação 

Licitação 
Inexigível  

Licitação 
Não 

Aplicável 

Suprim
entos 

de 
Fundos 

0650 

Recursos 
Nao-
Financeiros 
Diretam. 
Arrecadado
s 339000 39.259,45             

    339014 463.630,50         389.592,81   

    339030 533.215,44     51.516,42 44.170,30   289,16 

    339033 582.706,74     5.650,00 350,00     

    339035 50.000,00             

    339036 121.630,62     17.040,01   323,93   

    339037 2.730.164,95   673.938,61 38.030,63       

    339039 6.885.776,74     1.646.199,44 573.034,53 1.053,98 128,00 
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    339092 170.808,48     176,67 170.013,30     

    339093 333.501,08         276.900,88   

    339139 1.417.522,40     13.319,00 259.886,72     

    339147 266.449,60         246.500,00   

    449039 719.057,00 6.745,00           

    449051 41.500,00             

    449052 2.661.746,56     19.746,09       

    449092 11.446,44 11.446,44           

    449139 250,00       250,00     

Total:   17.028.666 18.191,44 673.938,61 1.791.678,26 
1.047.704,8

5 914.371,60 417,16 
 

• QUADRO 47 – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos 

Originários da UJ - Fonte 0250 

Natureza 
da 

Despesa   
Dotação 

Atualizada 
Orçamento 

Disponibilizado 
Despesas 

Executadas 

449000 449000  APLICACOES DIRETAS 49.705,00 49.705,00 0,00 

449052 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 295,00 295,00 295,00 

    Total 50.000,00 50.000,00 295,00 

 

• QUADRO 48 – Despesas Capital por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos 

recebidos pela UJ - Fonte 0650 

Natureza da Despesa 
Dotação 

Atualizada 
Orçamento 

Disponibilizado 
Despesas 

Executadas 

449039 449039  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA 
JURIDICA 719.057,00 719.057,00 680.557,00 

449051 449051  OBRAS E INSTALACOES 41.500,00 41.500,00 41.500,00 

449052 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.661.746,56 2.661.746,56 1.584.910,35 

449092 449092  DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.446,44 11.446,44 11.446,44 

449139 449139  
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - 
OP.INT.ORC. 250,00 250,00 250,00 

            
    TOTAL 3.434.000,00 3.434.000,00 2.318.663,79 

 

• QUADRO 49 – Despesas correntes por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos 

originários da UJ - F. 0174, 0250 e 0280 

 
Dotação 

Atualizada 

Dot. 
Descentraliz
ada Líquida 

Orçamento 
Disponibilizado 

Despesas 
Executadas 

Desp. Executadas e 
Descentralizadas 

APLICACOES DIRETAS 1.266.619,52   1.266.619,52 0,00 0,00 

DIARIAS - PESSOAL CIVIL 27.762,03   27.762,03 27.762,03 27.762,03 

MATERIAL DE CONSUMO 69.644,94 -168,08 69.476,86 10.503,70 10.671,78 
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PASSAGENS E DESPESAS COM 
LOCOMOCAO 27.366,61   27.366,61 27.366,61 27.366,61 

SERVICOS DE CONSULTORIA 60.690,00   60.690,00 60.690,00 60.690,00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 
- PESSOA FISICA 4.461,24   4.461,24 4.461,24 4.461,24 

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 696.680,52   696.680,52 696.390,45 696.390,45 
OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.229.808,60 -558.238,38 671.570,22 552.739,50 1.110.977,88 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E 
CONTRIBUTIVAS 51.772,38   51.772,38 51.772,38 51.772,38 
DESPESAS DE EXERCICIOS 
ANTERIORES 3.090,83   3.090,83 3.090,83 3.090,83 

INDENIZACOES E RESTITUICOES 110.863,88   110.863,88 108.797,76 108.797,76 
OUTROS SERV. TERCEIROS-PES. 
JURID-OP.INTRA-ORC. 55.066,25   55.066,25 42.932,08 42.932,08 
OBRIG. TRIBUT.E CONTRIB-
OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 84.636,17   84.636,17 84.636,17 84.636,17 
DESPESAS DE EXERCICIOS 
ANTERIORES 31.316,03   31.316,03 31.316,03 31.316,03 

TOTAL 3.719.779,00 -558.406,46 3.161.372,54 1.702.458,78 2.260.865,24 

 

• QUADRO 50 – Despesas correntes por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos 

recebidos pela UJ - F. 0100 e 0650 

Natureza da Despesa 
Dotação 

Atualizada 

Dot. 
Descentral

izada 
Líquida 

Orçament
o 

Disponibili
zado 

Despesas 
Executada

s 

Despesas 
Executadas e 
Descentraliz

adas. 

339000 339000  APLICACOES DIRETAS 44.359,45   44.359,45 0,00 0,00 

339008 339008  
OUTROS BENEFICIOS 
ASSISTENCIAIS 44.856,00   44.856,00 42.762,55 42.762,55 

339014 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 463.630,50   463.630,50 389.592,81 389.592,81 

339030 339030  MATERIAL DE CONSUMO 533.215,44 -1.211,58 532.003,86 334.908,02 336.119,60 

339033 339033  
PASSAGENS E DESPESAS 
COM LOCOMOCAO 582.706,74   582.706,74 483.609,86 483.609,86 

339035 339035  
SERVICOS DE 
CONSULTORIA 50.000,00   50.000,00 0,00 0,00 

339036 339036  

OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS - PESSOA 
FISICA 121.630,62 -70.766,62 50.864,00 17.363,94 88.130,56 

339037 339037  
LOCACAO DE MAO-DE-
OBRA 2.730.164,95   2.730.164,95 2.362.759,14 2.362.759,14 

339039 339039  

OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS-PESSOA 
JURIDICA 7.455.776,74 -1.241.518,87 6.214.257,87 3.807.331,84 5.048.850,71 

339046 339046  AUXILIO-ALIMENTACAO 587.479,00   587.479,00 572.379,72 572.379,72 

339049 339049  AUXILIO-TRANSPORTE 140.628,00   140.628,00 116.169,20 116.169,20 

339092 339092  

DESPESAS DE 
EXERCICIOS 
ANTERIORES 171.930,48   171.930,48 171.928,88 171.928,88 

339093 339093  
INDENIZACOES E 
RESTITUICOES 621.001,08   621.001,08 286.165,88 286.165,88 

339139 339139  

OUTROS SERV. 
TERCEIROS-PES. JURID-
OP.INTRA-ORC. 1.417.522,40 -10.782,43 1.406.739,97 273.205,72 283.988,15 

339147 339147  

OBRIG. TRIBUT.E 
CONTRIB-OP.INTRA-
ORCAMENTARIAS 266.449,60 -14.122,40 252.327,20 246.500,00 260.622,40 

                
    TOTAL 15.231.351,00 -1.338.401,90 13.892.949,10 9.104.677,56 10.443.079,46 
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QUADRO 51 – DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DAS COTAS DE 

LIMITE ORÇAMENTÁRIO RECEBIDAS PELA SUSEP EM 2009 

Conta Corrente Original 

Diversas 
Cotas de 
Limite 
Orçamentá
rio 
Recebidas 

Cota de 
Limite 
Orçament
ário a 
Utilizar 

Cota de 
Limite 
Orçament
ário 
Utilizada - 
Descentral
ização 
Interna 

Cota de 
Limite 
Orçamentário 
Utilizada - 
Descentralizaç
ão Externa 

Cota de Limite 
Orçamentário 
Utilizada 
(incluindo 
descentralizações) 

Percentual 
de 
Utilização 
das Cotas 

NCA - custeio na fonte 174 
          
402.067,08  506,00 

                             
-                             -                     401.561,08  99,87% 

NCB - custeio na fonte 650 
    
11.052.629,62  61.944,47 446.619,27 1.896.808,36            10.990.685,15  99,44% 

NIB - investimentos  
      
2.319.009,09  50,30 45.613,59                          -                 2.318.958,79  100,00% 

NOA - auxílios e ass.médica 
      
1.631.585,00  319.886,53 

                             
-                             -                 1.311.698,47  80,39% 

TOTAL 
    
15.405.290,79  

       
382.387,30  

            
492.232,86       1.896.808,36             15.022.903,49  97,52% 

 

2.4.3 - Evolução de Gastos Gerais 

QUADRO 52 – Evolução de Gastos Gerais 

DESCRIÇÃO   ANO   

  2007 2008 2009 

1. PASSAGENS         419.984,33                 614.248,18           510.976,47  
2. DIÁRIAS E RESSARCIMENTO DE        

DESPESAS EM VIAGENS         372.166,16                 358.595,88           426.619,84  

3. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS       

3.1 Publicidade                           -                        1.220,00                             -    

3.2 Vigilância, Limpeza e Conservação         515.598,69                 563.146,54           522.467,99  

3.3 Tecnologia da Informação         940.782,38              1.178.424,00           819.458,00  

3.4 Outras Terceirizações      2.986.290,00              1.255.256,10           680.557,00  

4. CARTÃO DE PAGAMENTO DO         

GOVERNO FEDERAL  - SEDE  - RJ                           203,90                      14,60  

5. SUPRIMENTO DE FUNDOS – SEDE - RJ              6.966,66                          979,09                             -    

TOTAIS       5.241.788,22              3.972.073,69       2.960.093,90  

 

OBS 1: A partir de setembro de 2008 a SUSEP passou a utilizar o Cartão de 

Pagamento do Governo Federal. O Anexo deste relatório apresenta o detalhamento das despesas 

com suprimento de fundos na sede e nas unidades regionais. 

OBS.2: Em 2008, a Sede da SUSEP mudou para área em imóvel cedido pelo 

BACEN e passou a ressarcir a sua cota parte nas despesas comuns.  
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QUADRO 53 – Demonstrativo da Execução Orçamentária Por Programa de Governo 
IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO 

CÓDIGO NO PPA: 00779 
 

DENOMINAÇÃO:  DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE 
SEGUROS, PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA E CAPITALIZAÇÃO 

DOTAÇÃO DE
SPESA 
EMPENHA
DA 

DE
SPESA 
LIQUIDAD
A 

R
ESTOS A 
PAGAR 
NÃO 
PROCES
SADOS 

 
VALORES PAGOS I

NICIA
L 

FINAL 

 
R$ 

74.221.973,00 

 
R$ 

85.157.073,00 

 
R$ 

75.107.497,1
1 

 
R$ 

75.107.497,1
1 

 
R

$ 
2.877.478,
05 

 
R$ 75.107.497,11 

INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS 
ORDE

M  
INDICA

DOR (UNIDADE 
DE MEDIDA) 

REFERÊNCIA ÍNDIC
E PREVISTO 
NO 
EXERCÍCIO 

ÍNDICE 
ATINGIDO NO 
EXERCÍCIO DA

TA  
ÍN

DICE 
INICIAL 

Í
NDICE 
FINAL 

1  
 

Empresas 
dos Mercados de 
Seguro, 
Previdência 
complementar 
Aberta e 
Capitalização 
Alinhadas com as 
regras de capital 
baseado em Risco 
de Subscrição 
(percentagem) 

31/
03/03 

1,85 E
m 
apuração 

  

FÓRMULA DE CÁLCULO DO ÍNDICE: 
 
 
ANÁLISE DO RESULTADO ALCANÇADO: 
 
 
ORDE

M  
INDICA

DOR (UNIDADE 
DE MEDIDA) 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
PREVISTO NO 
EXERCÍCIO 

ÍNDICE 
ATINGIDO NO 
EXERCÍCIO DA

TA  
ÍN

DICE 
INICIAL 

Í
NDICE 
FINAL 

2 Taxa de 
Participação da 
População 
Nacional nas 
Receitas dos 
Mercados de 
Seguros, 
Previdência 
complementar 
Aberta e 
Capitalização (R$ 
per capita) 

31/
03/03 

0,55 E
m 
apuração 

  

FÓRMULA DE CALCÚLO DO ÍNDICE: 
 
 
ANÁLISE DO RESULTADO ALCANÇADO: 
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ORDE

M 
INDICA

DOR (UNIDADE 
DE MEDIDA) 

REFERÊNCIA ÍNDICE 
PREVISTO NO 
EXERCÍCIO 

ÍNDICE 
ATINGIDO NO 
EXERCÍCIO DA

TA 
ÍN

DICE 
INICIAL 

Í
NDICE 
FINAL 

3 
 
 

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

31/
03/2003 

0,42 E
m 
apuração 

  

FÓRMULA DE CALCÚLO DO ÍNDICE: 
 
ANÁLISE DO RESULTADO ALCANÇADO: 
 
 

 
 
2.4.4. Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ  
QUADRO 54 – Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ 

Funç
ão 

Sub-
funçã
o 

Progra 
ma Ação 

Tipo 
da 
Ação 

Priori 
dade 

Unida 
de de 
Me 
dida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 
física 
prevista 

Meta 
física 
realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2010 

Meta 
financeira 
prevista 

Meta 
financeira 
realizada 

Meta a ser 
realizada em 
2010 

04 301 0779 20CW A 3 Unidade  238 - 238 5.100,00 - 42.837,00 

04 122 0779 09HB OP 1 - - - - 10.004.484,00 9.946.305,00 9.556.327,00 

04 301 0779 2004 A 1 Unidade 1.638 711 981 849.000,00 489.835,00 848.000,00 

04 365 0779 2010 A  1 Unidade  42 51 43 44.856,00 42.763,00 45.465,00 

04 331 0779 2011 A 1 Unidade  106 89 92 151.250,00 126.556,00 145.425,00 

04 306 0779 2012 A 1 Unidade  340 333 340 587.479,00 572.380,00 587.479,00 

04 125 0779 2214 A 1 Unidade 3.230 4.777 5.140 724.200,00 408.327,74 650.000,00 

04 125 0779 2215 A 1 Unidade 1.386 2.462 2.535 557.790,00 417.254,00 550.000,00 

04 126 0779 2216 A 1 Unidade 10 10 8 3.907.500,00 1.344.678,00 7.638.977,00 

04 122 0779 2272 A 1 - - - - 64.204.314,00 57.378.832,0
0 

62.390.923,0
0 

04 128 0779 4572 A 1 Unidade 400 361 400 974.500,00 161.626,00 350.000,00 

04 131 0779 4641 A  4 -  - - - 300.000,00 - 10.000,00 
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04 125 0779 0461 OP 2 - 11 107 15 2.847.600,00 2.318.054,00 3.404.066,00 

 
2.4.5.  Indicadores de Desempenho 
 
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: 1,35 
Em 2009 o índice obtido indica que a meta foi superada em 35%. 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 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: 0,017 
O resultado apurado indica que em apenas 1,7% dos atendimentos ao público houve a 
necessidade de instauração de processo administrativo. Tal índice demonstra o bom resultado 
do trabalho desenvolvido pelas ouvidorias das empresas supervisionadas, já que, após o 
primeiro atendimento na SUSEP as demandas dos consumidores são encaminhadas às 
ouvidorias e os processos somente são instaurados no caso da reclamação não ser 
satisfatoriamente atendida pela ouvidoria. 

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 
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2) Indicadores de Gestão – DECON 

a) Índice de Análise dos Atos Societários Submetidos à 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 Eficiência 
Fórmula de Cálculo / Método de Aferição: Atos Societários submetidos/Atos Societários 
analisados. 

Área responsável pelo cálculo: Coordenação do DECON 
Resultado do indicador no exercício: 0,975, indicando que todos os atos societários 
submetidos no ano de 2009 foram analisados e que o estoque do ano anterior diminuiu. 

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

b) Índice de Conformidade da Cobertura das Provisões Técnicas: 

Utilidade: Mede a capacidade do Departamento verificar a adequação da cobertura das 
provisões técnicas e fundos garantidores das sociedades supervisionadas em observância às 
normas da SUSEP, do CNSP e do CMN.  
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: 0,0272 indicando que menos de 3% 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: O Departamento tem 
conseguido manter um controle eficiente dos ativos garantidores das provisões técnicas, 
resultando em um reduzido número de sociedades supervisionadas com problemas de 
cobertura das provisões técnicas. 

c) Índice de Monitoramento das Sociedades Supervisionadas: 

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

Tipo: Indicador de eficácia e eficiência. 
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Fórmula de Cálculo / Método de Aferição: Quantidade de relatórios de análise da situação 
econômico-financeira/Número de sociedades supervisionadas em operação. 
Área responsável pelo cálculo: Coordenação do DECON. 

Resultado do indicador no exercício: 0,96 indicando que foram realizadas 99 análises de 
empresas seguradoras para um total de 103 empresas, revelando que foram elaborados, em 
média, cerca de um relatório para cada sociedade seguradora supervisionada em operação. 

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: Neste ano foi dado foco 
especial às seguradoras, sendo as análises de empresas de Capitalização e EAPP sem fins 
lucrativos feitas apenas sob demanda específica da área de  fiscalização. Isso se justifica pelo 
fato de que a natureza da operação das empresas de Capitalização faz com que apresentem 
baixo risco de insolvência e as EAPPs sem fins lucrativos, apesar de numerosas, terem 
baixíssima representatividade no mercado. A qualificação dos servidores envolvidos nesse 
trabalho possibilitou a agilidade e eficiência nos trabalhos realizados. 

 

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. 

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: 96,05% 

O indicador demonstra também a capacidade do departamento em acompanhar e controlar a 
constituição das provisões técnicas pelas empresas. Ao longo do ano de 2009 o índice 
combinado (DISEC+DIVIP) teve uma melhoria, passando de 89,80% para 96,05%. 

 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: 
ü Ressaltando que esse aumento é explicado, em parte, pela 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. 
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ü 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:  
ü Aperfeiçoamento dos sistemas de monitoramento das Provisões Técnicas, tomando 
como base de dados as informações dos quadros estatísticos do FIP/SUSEP;  
ü Revisão da Resolução CNSP Nº 162/2006 (Provisões Técnicas);  

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

ü Aumento do quadro funcional; e 
ü Reestruturação Organizacional. 

 

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 indicador considera a proporção das empresas que não estão 
incluídas no sistema de pendências da SUSEP, por motivo de constituição inadequada das 
provisões técnicas. 

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: 85,00% 

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 2009, permaneceu praticamente o mesmo do 
ano anterior, sem demonstrar uma evolução natural na melhoria do trabalho desempenhado 
pelas empresas 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: Seguem os principais fatores:  
ü Muitas empresas não terem atendido aos elementos mínimos da Circular SUSEP Nº 
272/2004, particularmente as empresas com operação de previdência e vida individual;  
ü Identificação de inconsistências na Avaliação Atuarial, apuradas a partir das 
análises das informações contidas nos quadros estatísticos; e 
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ü 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 2010 estão voltadas para a revisão da Circular SUSEP Nº 272/2004 
(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 

QUADRO 55 – Indicadores de Gestão – DEAFI 
Indicador Descrição Fórmula Responsável Resultado 

Índice de 
desempenho das 
metas do 
Programa de 
Investimentos 

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

(nº de metas alcançadas 
ou empenhadas / nº total 
de metas concluídas) X 
100 

DEAFI 100,00% 

Índice de 
execução 
orçamentária 
das Metas de 
Investimento 

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

(Recursos Empenhados/ 
Recursos Liberados) X 
100 

DEAFI 100,00% 

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

Mede o resultado da 
execução orçamentária do 
Plano de Custeio da 
SUSEP (não inclui 
benefícios e assistência 
médica)  

(Recursos Empenhados 
ou descentralizados / 
Recursos Liberados) X 
100 

DEAFI 99,50% 

Índice de 
abrangência do 
Programa Anual 
de Capacitação 

Mede a abrangência da 
execução do Programa 
Anual de Capacitação  

(Servidores treinados/ 
número total de 
servidores) X 100 

DEAFI 51,27% 

 

a) Índice de desempenho das metas do Programa de Investimentos: 

Utilidade: É um indicador de eficácia que mede o percentual de desempenho das metas 
estabelecidas para o Programa Anual de Investimentos da SUSEP, incluído na ação Gestão e 
Administração do Programa.   
Tipo: indicador de eficácia 
Fórmula de Cálculo / Método de Aferição: nº de metas alcançadas (empenhadas) / nº total 
de metas concluídas. 

Área responsável pelo cálculo: DEAFI 
Resultado do indicador no exercício: No exercício de 2009, o orçamento de investimentos 
foi limitado em 50% e o programa precisou se revisto e estabelecidas prioridades, de acordo 
com as possibilidades de execução. Mesmo assim, foi necessário solicitar à SPOA/MF 
expansão de limite, que permitiu alcançar todas metas traçadas no programa ajustado. 



Relatório de Gestão da SUSEP – 2009 
 

   82 /105 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: Não se aplica. 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis: Alcançar as metas 
programadas para 2010.  

Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso:    
  Todas as metas traçadas no programa de investimentos 2009 ajustado (em função dos limites 
de empenho) foram alcançadas, visto que os serviços e compras planejados foram licitados e 
empenhados no exercício. As metas foram distribuídas em 04 grandes itens: reestruturação da 
SUSEP, manutenção e ampliação do parque de informática, manutenção em geral, 
manutenção das unidades regionais, e manutenção e ampliação do Centro de Documentação. 
As mais relevantes são: no item reestruturação da SUSEP (aquisição de mobiliário para os 
138 novos analistas técnicos que ingressarão em 2010, aquisição e instalação de divisórias 
para adaptação das áreas internas; fornecimento e instalação de piso para a sede); e no item 
manutenção e ampliação do parque de informática (reposição de 20 notebooks obsoletos e 
aquisição de 300 microcomputadores - para os novos servidores e para substituir 
equipamentos obsoletos).  Por isso, consideramos que a execução foi excelente.   

Responsável pela implementação das medidas: 
Gestor da SUSEP, Conselho Diretor, Coordenação-Geral de Administração, Coordenação-
Geral de Tecnologia da Informação. 

b) Índice de Execução Orçamentária das Metas de Investimentos 

Utilidade: 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 na ação Gestão e 
Administração do Programa (incluindo aqueles inscritos em restos a pagar) e o total 
disponibilizado no orçamento anual para investimentos. Como total disponibilizado, 
consideramos os recursos que estavam disponíveis para empenhos, isto é, que não estavam 
contingenciados ou limitados 
Tipo: Indicador de eficácia 
Fórmula de Cálculo / Método de Aferição: Recursos Empenhados/Recursos Liberados 
Área responsável pelo cálculo: Departamento de Administração e Finanças - DEAFI. 

Resultado do indicador no exercício: O índice obtido em 2009 é de 100% de execução. 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: Não ocorreram, pois o programa foi adaptado ao contexto existente e os 
objetivos plenamente alcançados. 

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis: Executar plenamente o 
programa traçado para 2010. 

Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso:  
A partir do índice obtido, consideramos que, resultado foi extremamente satisfatório.  

Responsável pela implementação das medidas:  
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Gestor da SUSEP, Conselho Diretor, Coordenação-Geral de Administração, Coordenação-
Geral de Tecnologia da Informação. 

c) Índice de Execução Orçamentária do Plano de Custeio do Grupo Outras Despesas 
Correntes 

Utilidade: 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.  As descentralizações, como 
aquela realizada 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. 

Tipo: Indicador de eficácia 
Fórmula de Cálculo / Método de Aferição: Recursos Empenhados/Recursos Liberados. 

Área responsável pelo cálculo: Departamento de Administração e Finanças - DEAFI. 
Resultado do indicador no exercício: O índice obtido em 2009 é de 99,50 % de execução do 
Plano traçado com o orçamento disponível para empenho. 

Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: O programa foi ajustado aos limites disponíveis para empenho. Sendo 
assim, entendemos que os objetivos foram alcançados.  

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis: Executar o programa 
traçado para 2010. 

Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso:   
 Consideramos que, neste exercício, a execução foi extremamente satisfatória. 

Responsáveis pela implementação das medidas: 
Gestor da SUSEP, Conselho Diretor, Coordenação-Geral de Administração, Coordenação-
Geral de Tecnologia da Informação. 

d) Índice de Abrangência do Programa Anual de Capacitação  

Utilidade: 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. Consideramos, assim, que faltava complementar a análise, 
identificando a abrangência da execução do Programa em relação às necessidades da SUSEP 
como um todo.  
Tipo: Indicador de eficácia 
Fórmula de Cálculo / Método de Aferição: Servidores treinados/número total de servidores. 
Área responsável pelo cálculo: Departamento de Administração e Finanças - DEAFI. 

Resultado do indicador no exercício: O percentual obtido foi de 51,27% e representa a 
capacitação de 182 do total de 355 servidores existentes em 31/12/2009.  
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Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido 
nesse indicador: Os resultados foram prejudicados pela falta de estrutura e carência de 
pessoal existente na área de capacitação, além da necessidade de elaboração de um Plano 
Diretor que defina a política estratégica interna.  

Descrição das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as 
causas de insucesso nesse indicador e quem são os responsáveis: Dar continuidade ao 
processo de reestruturação das áreas de recursos humanos, iniciado com a criação da 
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas, com duas divisões (uma de Capacitação e outra 
de Gestão por Competências) e a contratação de projeto que tem por finalidade abordar 
aspectos operacionais, táticos e estratégicos da função Gestão de Pessoas, com ênfase na 
estrutura organizacional para a área de Recursos Humanos e Desenvolvimento de Recursos 
Humanos.  
Também será necessário preparar um Plano Diretor que defina as diretrizes a serem seguidas, 
de acordo com as orientações 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 

Avaliação do resultado, indicando as causas de sucesso ou insucesso:  
O índice de abrangência do Programa Anual de Capacitação apurado foi melhor do que o de 
2008, pois subiu de 47,15% para 49,59%%. Ainda assim, entendemos que precisa melhorar 
muito, o que poderá ser efetivado a partir de um plano com metas estratégicas determinadas e 
da reestruturação das áreas de recursos humanos e de treinamento, que está em andamento. 

Responsável pela implementação das medidas: 
Gestor da SUSEP, Conselho Diretor, SEGER, Coordenação- Geral de Planejamento e 
Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas. 
 

3. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

QUADRO 56 – Composição de Recursos Humanos  
Composição do Quadro de Recursos Humanos 

Situação Apurada em 31/12/2009 

Regime do Ocupante do Cargo Lotação Efetiva Lotação Autorizada Lotação Ideal 

Estatutários 275 778 780 
Próprios 273 778 778 

Requisitados 2 - 2 
Celetistas       
Cargos de Livre Provimento 80 120 215 

Estatutários 58 83 178 
Não Estatutários 22 37 37 

Terceirizados       

Total 355 898 995 
 
 
 



Relatório de Gestão da SUSEP – 2009 
 

   85 /105 

QUADRO 57 – Despesas Relacionadas a Recursos Humanos 
Obs: Qtde – posição em 31.12; Despesa – total incorrido no exercício 

Descrição: 
2007 2008 2009 

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Servidores Ativos do 
quadro próprio em 
exercício na 
Unidade 

322 46.027.862,74 314 51.747.579,37 301 57.995.356,68 

Funcionários 
Contratados – CLT 
– em exercício na 
Unidade 

- - - - - - 

Total Pessoal 
Próprio 

322 46.027.862,74 314 51.747.579,37 301 57.995.356,68 

Descrição: 
2007 2008 2009 

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Ocupantes de 
funções de 
confiança, sem 
vínculo 

19 1.109.333,22 19 1.091.119,46 22 1.301.282,26 

Descrição: 
2007 2008 2009 

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Contratações 
temporárias (Lei 
8.745/1993) 

- - - - - - 

 

Descrição: 
2007 2008 2009 

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Pessoal Terceirizado 
Vigilância /Limpeza 17 356.125,39 17 329.752,62 09 130.413,16 

Pessoal Terceirizado 
Apoio Administrativo 51 1.061.070,33 51 1.109.276,55 

51 
 991.078,63 

Pessoal Terceirizado 
Outras atividades 30 573.359,02 32 580.601,01 28 

444383.82 
 

Estagiários 37 82.023,17 - - - - 

Total Pessoal Terc + 
Estag 135 2.072.577,91 100 2.019.630,18 88 1.565.875,61 

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

Descrição: 
2007 2008 2009 

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Pessoal Requisitado 
em exercício na 
Unidade, com ônus 

2 75.215,03 1 77.138,06 - - 

Pessoal Requisitado 
em exercício na 
Unidade, sem ônus 

3 105.262,70 3 226.327,16 2 143.808,00 

Total Pessoal 
Requisitado, em 
exercício na 
Unidade 

5 180.477,73 4 303.465,22 2 143.808,00 

Descrição: 2007 2008 2009 
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Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Pessoal Cedido pela 
Unidade, com ônus 

9 1.157.990,27 9 1.213.590,42 10 1.449.926,02 

Pessoal Cedido pela 
Unidade, sem ônus 

1 102.000,91 - - -  

Pessoal cedido pela 
Unidade 

10 1.259.991,18 9 1.213.590,42 10 1.449.926,02 

 

Descrição: 
2009 

Qtde Despesa 

Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade 195 35.443.649,56 

Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade 140 25.446.723,40 

Total Geral  335 60.890.372,96 

 
 
4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU 

RECURSOS 
Não houve ocorrências no período. 

 

5. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E OS SALDOS DE 
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 
QUADRO 58 – Execução de Restos a Pagar no Exercício por ano de inscrição no SIAFI 

ANO DE 
INCRIÇÃ
O  

RP PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS 

INSCRITOS 
CANCELAD

OS PAGOS A PAGAR INSCRITOS 
CANCELA

DOS PAGOS  A PAGAR 

2007 26,92 - - 26,92 (*) - - - - 

2008 13.270.489,93 4.082.080,23 9.187.084,20 1.325,50 4.468.634,32 737.822,58 3.695.110,34 35.701,40 
2009 
(***) 905.667,52 - - 

905.667,52 
(**) 3.833.288,53 11.412,88 944.397,60 2.877.478,05 

TOTAL 14.176.184,37 4.082.080,23 9.187.084,20 27.445.348,80 8.301.922,85 749.235,46 4.639.507,94 2.913.179,45 
(*) RP Processados a Pagar - NE -> Conta Contábil 
2.9.5.2.1.01.01      
(**) RP Processados a Pagar -> Conta Contábil 2.9.5.2.1.01.00 - R$ 
453.496,51     
      RP Processados a Pagar - FOLHA -> Conta Contábil 2.9.5.2.1.01.02 - R$ 
452.171,01    
(***) Atualizado até 18.2.2010.       

 

1. A evolução da estratégia de pagamento dos RP adotada pela 
UJ: 

A SUSEP adota como critério o sistema de restos a pagar estritamente de 
acordo com a Lei 4.320/64. 

2. Os impactos porventura existentes na gestão financeira da UJ 
no exercício de 2009, decorrentes do pagamento de RP nesse exercício: 
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Não houve impactos na gestão financeira da SUSEP provocados pelo 
pagamento de RAP no exercício de 2009, pois os recursos financeiros já 
estavam assegurados pelo órgão concedente, nos anos respectivos. 

3. As razões e/ou circunstâncias existentes para a permanência 
de RP Processados e Não Processados há mais de um exercício financeiro: 

A razão para a permanência de restos a pagar não processados no 
exercício de 2008 no valor de 35.701,40, está de acordo com o Decreto Nº7.057, 
de 29 de dezembro de 2009, que prorroga a validade dos restos a pagar não 
processados inscritos nos exercícios financeiros de 2007 e 2008, até 31 de 
dezembro de 2010.  

A razão para a permanência de restos a pagar processados referente ao 
exercício de 2007, no valor de 26,92, é decorrente de cancelamento de Ordem 
Bancaria, devido à inexistência de conta corrente do favorecido (FAETEC). Ate 
o final do exercício de 2009, não houve indicação de conta corrente, necessária 
para o procedimento de pagamento, por meio de Ordem Bancária de Pagamento 
(OBP). 

A razão para a permanência de restos a pagar processados no exercício 
de 2008 no valor de 1.298,58 trata-se de desistência de participação de servidor 
em seminário no exterior, apos procedimentos de pagamento de cambio. 

4. A existência, se houver, de registro no Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, de valores 
referentes a restos a pagar de exercícios anteriores a 2008 sem que sua 
vigência tenha sido prorrogada por Decreto: 

A permanência no valor de R$ 26,92, registrado no SIAFI no exercício 
de 2007, encontra-se fundamentada nos Decretos Nos6.708/2008 e 7.057/2009.  

5. Os eventos negativos e/ou positivos que prejudicaram e/ou 
facilitaram a gestão de RP: 

Não houve eventos negativos e/ou positivos que prejudicaram e/ou 
facilitaram a gestão de RP. 

 
6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZADAS) 
NO EXERCÍCIO 
Não houve ocorrências no período. 

 

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

8. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADO S COM 
RECURSOS EXTERNOS 
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QUADRO 59 – 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) 

Contrapar 
tida 

nacional 

Valor das transferências de recursos 
(**) 

Em caso de não se ter 
atingido a conclusão total ou 

de etapa (***) 

Previs
to 

Realizado 
(*) 

Motivo 
(amortização
, pagamento 

de juros, 
comissão de 
compromiss

o, 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 
BENEFICIÁRIA: 
SUSEP 

 
 
 
 
 

754.0
00 

 
 
 
 
 

650.0
00 

 
 
 
 
 

507.956 

 
 
 
 
 

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 
 
9. RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS 
Não houve ocorrências no período. 

 

10. OPERAÇÕES DE FUNDOS 
  Não aplicável à natureza da jurídica da UJ. 

 
11.A. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE INTERNO. 

Apresentamos a seguir, levantamento das recomendações efetuadas pela 
Controladoria Geral da União – CGU e do posicionamento acerca das providências 
implementadas pela SUSEP: 
 

1. Ofício n.º 12.879/2009 – CRG/CGU-PR, de 04/05/2009. 
 

Descrição da Recomendação/Solicitação: 
 
a) Em complemento à legislação aplicável, que seja buscado um maior aprimoramento na 
legislação interna da SUSEP que disciplina a matéria correcional atentando-se, sobretudo, à 
regulamentação de atribuições e competências para condução de processos disciplinares no 
âmbito da Autarquia, sem prejuízo da legislação aplicável. 



Relatório de Gestão da SUSEP – 2009 
 

   89 /105 

b) Que seja estimulada a participação de servidores da SUSEP em eventuais treinamentos em 
matéria disciplinar, bem como seja dada continuidade na indicação de servidores em novas 
capacitações a serem promovidas pela CGU, sempre que surgirem oportunidades. 

c) Que os Procuradores Federais sejam indicados para comporem as Comissões disciplinares 
instauradas no âmbito da unidade inspecionada não apenas como membros, mas atuem 
presidindo os trabalhos de apuração uma vez que se caracterizam como mão-de-obra 
qualificada, cujos conhecimentos jurídicos são afetos ao objeto das apurações.  

d) Que seja sempre perseguida uma maior celeridade na condução dos processos, sobretudo 
no que se refere à instauração dos procedimentos disciplinares, não permitindo um lapso 
temporal demasiado entre o conhecimento do fato e a abertura do processo, bem como em 
relação ao seu desfecho e julgamento para que eventual morosidade não venha a prejudicar 
todo o trabalho de apuração, sob pena de por em risco eventual ação punitiva da 
Administração.  

e) Que sejam padronizados os Termos de Julgamento dos Processos de Sindicância ou 
Administrativos Disciplinares, com o objetivo de sistematizar os procedimentos no âmbito da 
SUSEP, pautando-se pela legislação em vigor.  
f) Que seja dada especial atenção à publicação da Portaria de Instauração dos procedimentos 
disciplinares, sobretudo que haja expressa menção da referida providência nos autos evitando 
eventuais dúvidas quanto à publicidade do ato. 

g) Que seja publicada com a devida antecedência, sempre que necessário prosseguir com os 
trabalhos pela Comissão, a Portaria de prorrogação do procedimento disciplinar sob pena de 
viciar os atos posteriores. Caso esgotado o prazo legal, em hipótese alguma deve a Comissão 
prosseguir os trabalhos de apuração sem que haja a publicação da Portaria de prorrogação 
respectiva. 
h) Que ao se tratar de Sindicância a ser instaurada, seja especificada a sua natureza, se 
investigativa ou punitiva, o que pode ser feito na própria Portaria que a instaurou. Em caso de 
ser de natureza punitiva é obrigatória a presença de notificação prévia, bem como que o 
procedimento seja revestido de contraditório e da ampla defesa, sob pena de gerar vicio 
insanável.  

i) Com relação aos processos que se enquadrem nas hipóteses definidas na Instrução 
Normativa CGU nº 04/2009, publicada no DOU de 18 de fevereiro de 2009 – extravio ou 
dano de pequeno valor (até o limite estabelecido como de licitação dispensável, nos termos da 
Lei nº 8.666/1993) e ausência de dolo -, a apuração poderá ser realizada por Termo 
Circunstanciado Administrativo – TCA, o qual possibilita a apuração de extravio ou dano que 
implique prejuízo de pequeno valor. A Portaria nº 513/2009, publicada no DOU de 06 de 
março de 2009, tem como anexo formulário destinado a regulamentar o emprego do TCA. 
 

Setor Responsável pela Implementação: 
GABIN e servidor responsável pela atividade Correcional no âmbito da SUSEP, conforme 
Portaria SUSEP n.º 3.138, de 18 de dezembro de 2008. 
 

Providências Adotadas (ou justificativa para o caso de não cumprimento): 
Por meio da CI-COGER nº 02/10, de 28/01/2010, complementada pela CI nº 05/10, de 
11/02/2010, o titular da unidade de Corregedoria, apresentou os seguintes esclarecimentos:  



Relatório de Gestão da SUSEP – 2009 
 

   90 /105 

 

“a) Com relação a esse item na nova estrutura recém elaborada por esse órgão foi criado a 
Corregedoria Geral, sendo nomeado o titular dessa Corregedoria. 

b) Este órgão vem buscando capacitar seus servidores em matéria disciplinar, sendo que 
inclusive já indicou para esse curso 12 servidores, os quais já o concluíram e este ano a 
ESAF estará realizando novamente o curso de Formação para Membros da Comissão de 
Processos Administrativo Disciplinar, e a diretoria já determinou a indicação de mais 
servidores. 
Oportunamente essa Corregedoria solicitará aos Coordenadores Gerais os nomes dos 
indicados 
c) Após essa recomendação ainda não houve, até o presente momento a criação de comissão 
disciplinar, porém tal recomendação será observada. 
d) Antes da criação da Corregedoria Geral já vinha sendo cobrado das áreas responsáveis, 
celeridade na instauração dos procedimentos disciplinares para evitar que o lapso temporal 
prejudique a apuração ou a eventual apuração punitiva. E a partir de agora esta 
Corregedoria procurará proceder de acordo com a recomendação. 
Itens e) a h) Instruções foram passadas as áreas para observarem essas recomendações, 
porem em função do pequeno tamanho desse órgão ainda não se verificou a abertura de 
novos procedimentos de modo a verificar se efetivamente estão sendo observados. Com a 
criação da Corregedoria Geral tais recomendações serão observadas. 
i) Foi encaminhado ao DEAFI CI 02/09 específica sobre a matéria estando aquela área 
alertada sobre essa recomendação. 
Quanto a ações relativas a denuncia/recomendações, temos a informar que somente uma foi 
aberta, em 18/11/09, tratando-se do Proc. SUSEP 15414.004038/2009-11, denúncia 
elaborada por funcionário, versando sobre correção de falhas de gestão e controle do 
processo de monitoramento das ouvidorias reconhecidas pela SUSEP, sendo recebido nesta 
corregedoria esta semana, logo após a nomeação do titular, que após análise preliminar, ira 
solicitar a manifestação dos envolvidos.” 
 

A AUDIT estará mantendo o acompanhamento das recomendações. 

 

2. Ofício n.º 26.017/2009/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 18/08/2009. 
Descrição da Recomendação/Solicitação: 

a) Encaminha, para conhecimento e providências da SUSEP, cópia do Acórdão nº 1051/2009 
- TCU – Primeira Câmara, prolatado na Sessão de 24/03/2009, Ata 8/2009, mediante o qual 
foi considerado legal, para fins de registro, o ato de interesse da servidora Lucia Ferreira 
(275.583.987-20), nos termos do art. 6º da Resolução TCU n.º 206, de 24/10/2007; 

 
b) Encaminha, também, cópia do Acórdão n.º 2679/2008 –TCU - Primeira Câmara, prolatado 
na Sessão de 26/08/2008, Ata 30/2008, mediante o qual foram considerados prejudicados, 
para fins de registro, os atos de interesse dos servidores Ary Froz da Cruz e Samuel da Costa 
Moreira, nos termos do art. 6º da Resolução TCU n.º 206, de 24/10/2007. 
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Setor Responsável pela Implementação: 
Gerência de Pessoal - GERPE. 

 

Providências Adotadas (ou justificativa para o caso de não cumprimento): 
Por meio da CI n.º 057/2009, a AUDIT encaminhou cópia dos Acórdãos ao setor responsável, 
para ciência e providências cabíveis. 

 

3. Ofício n.º 29.346/2009/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 15/09/2009. 
Descrição da Recomendação/Solicitação: 

a) Encaminha para conhecimento e providências da SUSEP, cópia do Acórdão nº 4418/2009 – 
TCU -Segunda Câmara, prolatada na Sessão de 01/09/2009, Ata 30/2009, mediante o qual 
foram considerados legais, para fins de registro, os atos de interesse dos servidores nele 
especificados, nos termos do art. 6º da resolução TCU n.º 206, de 24/10/2007. 

 
Setor Responsável pela Implementação: 
Gerência de Pessoal - GERPE. 

 

Providências Adotadas (ou justificativa para o caso de não cumprimento): 
Por meio da CI n.º 065/2009, a AUDIT encaminhou cópia dos Acórdãos ao Setor responsável, 
para ciência e providências cabíveis. 

 

 
4. Ofício n.º 38.499/2009/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 25/11/2009. 
Descrição da Recomendação/Solicitação: 
 

a) Encaminha para conhecimento, cópia do Acórdão nº 6.365/2009-TCU Segunda Câmara, 
prolatada na Sessão de 10/11/2009, Ata 40/2009, mediante o qual foram considerados 
prejudicados, para fins de registro, os atos de interesse dos servidores nele especificados, nos 
termos do art. 6º da resolução TCU n.º 206, de 24/10/2007. 

 
Setor Responsável pela Implementação: 
Gerência de Pessoal – GERPE. 

 
Providências Adotadas (ou justificativa para o caso de não cumprimento): 
O Ofício foi protocolado na Secretaria Geral da SUSEP, a qual encaminhou à AUDIT e ao 
setor responsável, para ciência e providências cabíveis.   
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11.B. DETERMINAÇÕES  E RECOMENDAÇÕES DO TCU 
Apresentamos a seguir, levantamento das determinações/recomendações 

efetuadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU e do posicionamento acerca das 
providências adotadas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP (código SIORG 
nº 235), tendo por base as orientações contidas na Portaria TCU nº 389, de 21 de dezembro de 
2009. 

 
QUADRO 60 – Determinações / Recomendações do TCU e 

Providências Adotadas 
Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
1 000.644/2009-1 970/2009 - 1 - CI Ofício nº 162/2009 - TCU/SECEX - 2 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 235 

Descrição da Deliberação: 
 
Trata-se de encaminhamento, para ciência, de cópia do Acórdão nº 970/2009, adotado pelo TCU em Sessão 
Ordinária de 17/03/2009, Ata nº 07/2009 – 1º Câmara, ao apreciar o processo TC 000.644/2009-1, originário de 
Representação formulada pela empresa Edsonserv Vigilância e Segurança LTDA, contra o Pregão Eletrônico nº 
30/2008. 
 
A Primeira Câmara do TCU julgou improcedente a representação formulada pela empresa, determinando o 
arquivamento dos autos. 
 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Departamento de Administração e Finanças – DEAFI 
Comissão de Licitação 

106459 
106478 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
 

O Departamento de Administração e Finanças e a Comissão de Licitação da Autarquia tomaram ciência do teor 
do Ofício em referência. 

 
Síntese dos resultados obtidos 
 
A Primeira Câmara do TCU julgou improcedente a representação formulada pela empresa, determinando o 
arquivamento dos autos. 
 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
 
Não se aplica. 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2 021.594/2008-1 964/2009 - PL - CI Ofício nº 324/2009 - TCU/SECEX - 2 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP  235 

Descrição da Deliberação: 
 
Trata-se de encaminhamento para ciência, de cópia do Acórdão nº 964/2009, adotado pelo TCU em Sessão 
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Ordinária de 13/05/2009, Ata nº 18/2009 – Plenário, ao apreciar o Processo TC 021.594/2008-1, originário de 
monitoramento das determinações constantes do Acórdão nº 1.366/2008 – Plenário/TCU, de 16/07/2008, 
prolatado no âmbito do TC 001.066/2004-0. 
 
Os Ministros do TCU acordaram em arquivar o processo em referência, considerando que foi atendida pela 
SUSEP a determinação contida no TC – 001.066/2004-0 subitem 9.2 do Acórdão 1.366/2008 – Plenário. 
 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Gerência de Fiscalização do Seguro Habitacional - GEHAB 106513 
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
 

A AUDIT encaminhou cópia do Ofício ao Setor responsável pela fiscalização do seguro habitacional da 
Autarquia, para ciência e arquivamento. 

Síntese dos resultados obtidos 
 
Os Ministros do TCU acordaram em arquivar o processo em referência, considerando que foi atendida pela 
SUSEP a determinação contida no TC – 001.066/2004-0 subitem 9.2 do Acórdão 1.366/2008 – Plenário. 
 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
 
Não se aplica. 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

3 018.220/2008-0 4.467/2007 - 1 - CI Ofício nº 671/2009 - TCU/SECEX - 2 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP  235 

Descrição da Deliberação: 
 
Trata-se de encaminhamento, para conhecimento, de cópia do Acórdão n.º 4.467/2007, adotado pelo TCU em 
sessão ordinária de 01/09/2009 Ata nº 30/09 – 1ª Câmara, ao apreciar o processo nº 018.220/2008-0 que trata da 
Prestação Simplificada da SUSEP relativa ao exercício de 2007, solicitando dar conhecimento da deliberação 
aos demais responsáveis arrolados no mencionado Acórdão. 
 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Gabinete da SUSEP 
Departamento de Administração e Finanças – DEAFI  

236 
106459 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
A AUDIT encaminhou o Acórdão ao DEAFI para ciência e providências julgadas pertinentes. 

Síntese dos resultados obtidos 
 
O DEAFI tomou ciência, mas não apresentou nova manifestação. 
 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
 
Não se aplica. 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 
4 020.933/2007-5 6.395/2009 - 1 1.9 DE Ofício nº 891/2009 - TCU/SECEX - 2 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP  235 
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Descrição da Deliberação: 
 
Trata-se de encaminhamento, para conhecimento e adoção das medidas previstas, de cópia do Acórdão n.º 
6.395/2009, adotado pelo TCU em sessão ordinária de 10/11/2009 Ata nº 40/09 – 1ª Câmara, ao apreciar o 
processo nº 020.933/2007-5, originário de monitoramento autuado pela 2ª Secretaria de Controle Externo, com o 
objetivo de verificar o cumprimento das determinações e recomendações constantes do Acórdão 1.924/2004 – 
Plenário, parcialmente alterado pelos Acórdãos nºs 851/2006 e 1.877/2006, ambos do Plenário, decorrente de 
auditoria de conformidade da Gestão realizada no Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação – 
SH/SFH. 
 
Determinação: 
 
1.9. Determinar à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP que apresente, em seu próximo Relatório de 
Gestão, informações sobre o andamento da regulamentação da Lei Complementar n.º 126/2007, no que se refere 
especialmente ao conteúdo da recomendação do subitem 9.5.1. do Acórdão n.º 1.924/2004 – Plenário, de prever 
sanções às Sociedades Seguradoras por descumprimento às normas atinentes à movimentação de recursos do 
Seguro Habitacional do SFH”. 
 
 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 
Representante da SUSEP no CCFCVS 

235 
- 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  
 

No tocante ao item 1.9, informamos que de acordo com o relatório de encerramento do Grupo de Trabalho 
criado pela Portaria SUSEP nº 2.874, de 18 de março de 2008, foi proposta a inclusão de artigo na norma de 
aplicação de penalidades, contemplando a determinação contida no subitem 9.5.1. do Acórdão n.º 1.924/2004 – 
Plenário. 

 
Síntese dos resultados obtidos 
 
A determinação encontra-se parcialmente atendida, considerando que a minuta ainda não foi aprovada.  
 
No entanto, deve ser ressaltado que, de acordo com as disposições contidas na Medida Provisória 478, de 29 de 
Dezembro de 2009, a apólice do seguro habitacional foi extinta, a partir de 1º de janeiro de 2010, ficando vedada 
a contratação de Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação – SH/SFH para novas operações de 
financiamento ou para operações já firmadas em apólice de mercado. 
 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
 
Em virtude da extinção da apólice do seguro habitacional, o assunto deverá ser objeto de nova avaliação pelo 
Colegiado da SUSEP. 
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12. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE 
APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO  

QUADRO 61 – Admissão, Desligamento, Aposentadoria e Pensão no 
Exercício 

ATOS QUANTIDADE QUANTIDADE REGISTRADA NO SISAC 

Admissão - - 
Desligamento 3 3 
Aposentadoria 9 9 
Pensão 5 5 

 
APOSENTADORIAS CÓDIGO SISAC 

MARIA LUCIA LEITE BRAGA 10763805-04-2009-000002-3 
MARLENE BARBOSA ANDRADE 10763805-04-2009-000001-5 
ANTONIO ROGÉRIO PEIXOTO DE OLIVEIRA 10763805-04-2009-000003-1 
MARIA TERESA DE REZENDE VERGUEIRO 10763805-04-2009-000004-4 
LIGIA LIMEIRA DE MELO BARRETO 10763805-04-2009-000006-6 
MARCOS MONTEIRO VIDAL 10763805-04-2009-000005-8 
EURIDICE ROCHA DA SILVA 10763805-04-2009-000007-4 
WILSON DUTRA 10763805-04-2009-000008-2 
OSVALDO JOSÉ DA SILVA COSTA 10763805-04-2009-000010-4 
  

DESLIGAMENTOS CÓDIGO SISAC 
LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA 10763805-02-2009-000001-7 
TIAGO TORRES DE LIMA BRUM 10763805-02-2009-000002-5 
CARLOS EDUARDO FRANÇA DE ARAUJO 10763805-02-2009-000003-3 
  

PENSÕES CÓDIGO SISAC 
ENÉZIA MOREIRA ALMAWI 10763805-05-2009-000001-4 
NADIR MARIA DE ALMEIDA 10763805-05-2009-000002-2 
ROBERTO FERREIRA BRANCO 10763805-05-2009-000002-2 
WALDICE CHALÃO DA SILVA 10763805-05-2009-000004-9 
JOSEFA INEZ DA CONCEIÇÃO 10763805-05-2009-000003-0 

 

13. REGISTRO ATUALIZADO NOS SISTEMAS SIASG E SICONV 
 

Declaro que as informações referentes a contratos, bem como sobre convênios, 
contratos de repasse e termos de parceria firmados estão disponíveis e atualizadas, no Sistema 
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG. 
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14. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS PELOS RESPONSÁVEIS COMO 
RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO 
DA GESTÃO 

 
14.1. 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.  

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. 

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. 

A Comissão, ao longo do exercício de 2009 recebeu e respondeu a duas 
consultas relativas à viagem de servidores ao exterior e um processo de denúncia 
encaminhado a Corregedoria da SUSEP. 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. 
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15. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO - ANEXO 
 

 
16. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU GRUPO DE UNIDADES AFINS 

Não aplicável à natureza da jurídica da UJ. 

 
Rio de Janeiro, 5 de abril de 2010. 

 
 
 

PAULO DOS SANTOS 
Superintendente Substituto 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Superintendência de Seguros Privados 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 
 
 
 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL E 
DEMONSTRAÇÕES CO NTÁBEIS 
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