
 
 
 

 
 
 

CONSELHO DIRETOR 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE JUNHO D E 2013. 
 

Participantes: Luciano Portal Santanna 
Superintendente 

 
Nelson Victor Le Cocq D’Oliveira 
Diretor de Autorizações 

 
Danilo Claudio da Silva 
Diretor Técnico 

 
Helena Mulim Venceslau 
Diretora de Administração  

 
Bruno Perrut Ferreira 
Procurador-Chefe da Procuradoria Federal-Susep 

 
Osiane Nascimento Arieira 
Chefe da Secretaria-Geral  
 
Antonio Carlos Ribeiro Fonseca 
Chefe de Gabinete da Susep 
 
Carlos André de Oliveira Melo Eisler 
Assessor Técnico da DIFIS 
 
Ao iniciar a reunião, o Sr. Superintendente passou ao julgamento dos 

seguintes processos:  
 

 
01) Processo Susep Nº 15414.005246/2011-44 – II Vol umes 

Interessada: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. 
Assunto: Recurso da decisão que indeferiu o pedido de transferência de carteira. 
Relator:  Nelson Victor Le Cocq D´Oliveira 

 
O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 

considerando os pareceres CGSOA/COPRA às fls. 307/308, 
DITEC/CGSOA/COPRA/DISEC nº 56/12 e CGRAT/CORAT/DIRES às 331 dos autos, bem 
como o voto do Senhor Diretor de Autorizações de fls. 332/333 decidiu, por 
unanimidade, indeferir o recurso da Prudential do Brasil Seguros de Vida S/A, que trata 
da transferência de sua carteira de seguro de danos para a Kyoei do Brasil Companhia de 
Seguros, tendo em vista que a mesma constitui efetivamente riscos em curso, devendo a 
cessionária, para recepcioná-la, dispor da mesma autorização para operar da cedente. 
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02) Processo Susep Nº 15414.002192//2012-46 
Interessada: DIRAT 
Assunto: Parecer de Orientação. 
Relator:  Nelson Victor Le Cocq D´Oliveira 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o voto do Senhor Diretor de Autorizações de fls. 20 e 21, decidiu, por 
unanimidade, aprovar como Parecer de Orientação nº 28 o Parecer /PF-
Susep/SP/SCADM/Nº423/2012, complementado pelo despacho nº 2.336/2012/SC-PF-
Susep/PGF/AGU, que tratam da vedação de acumulação da atividade de corretor de 
seguros com cargos ou empregos públicos da Administração Pública Direta e Indireta 
(autarquias e fundações), bem como com empregos em sociedades de economia mista e 
empresas públicas e fundações governamentais de Direito Privado; com funções ou cargo 
de confiança ou em comissão; e com mandatos eletivos do Poder Executivo e Legislativo 
municipal, estadual e federal. Proibições de acumulação contidas na Lei nº 4.594/64, no 
Decreto-Lei nº 73/66 e na Circular SUSEP nº 429/2012.  

 
03) Processo Susep Nº 15414.002862/2012-24 

Interessada: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. 
Assunto: Recurso da decisão que indeferiu o pedido da aprovação da AGE 
Relator:  Nelson Victor Le Cocq D´Oliveira 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o parecer  CGRAT/CORAT/DIREP de fls. 106/108 e o voto do Senhor 
Diretor de Autorizações às fls. 109/111 decidiu, por unanimidade, indeferir o recurso da 
Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.,tendo em vista que houve ofensa ao disposto na 
alínea c do artigo 117 da Lei nº 6.404/76, baseado no fato de que a entidade não 
promoveu os atos necessários que afastassem a dúvida do abuso de poder por parte dos 
administradores, conforme descrito pela PF/SUSEP, destacado no item 4.2 do voto  a 
saber: “Assim sendo, caso fosse a real intenção da companhia em grupar de modo lidimo, 
deveria realizar assembleia, abrir prazo razoável e convocar todos os minoritários das 
mais diversas maneiras para que informassem sua intenção. Ou como sugere de modo 
bastante didático a orientação divulgada pelo Bovespa: “ A decisão da assembleia de 
promover o grupamento bem como a opção oferecida aos acionistas para completarem a 
quantidade de ações necessária para resultar em um número inteiro deve ser divulgada o 
mais rápido possível.  Além disso, deve ser informado prazo, local, etc. para os acionistas 
manifestarem seu interesse em receber ou comprar ações. Esse prazo deverá ser de, no 
mínimo 30 e, no máximo, 60 dias, segundo entendimento geral”. Além do mais, conforme 
citado no item 4.2, a recorrente não assegurou  o necessário direito de permanência às 
minorias. 

 
04) Processo Susep Nº 15414.001870/2005-24 - XV Vol umes – Apenso 

15414.000173/2008-07 
Interessada: CGPRO 
Assunto: Minuta de Circular que altera dispositivos da Circular Susep 437/2012. 
Relator:  Nelson Victor Le Cocq D´Oliveira 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o voto do Senhor Diretor de Autorizações de fls. 95, decidiu, por 
unanimidade, aprovar a minuta de Circular Susep, a qual altera dispositivos da circular 
SUSEP 437/2012, que dispõe sobre as regras básicas para a comercialização do Seguro 
de Responsabilidade Civil Geral e disponibiliza, no endereço eletrônico da Susep, as 
condições contratuais do plano padronizado deste seguro. 
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05) Processo Susep Nº 15414.000058/99-63 – V Volume s 
Interessada: MRV SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. 
Assunto: Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - TAC 
Relator:  Nelson Victor Le Cocq D´Oliveira 

 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o voto do Senhor Diretor de Fiscalização de fls. 1213/1214 decidiu, por 
unanimidade , indeferir a proposta de Termo de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta – TAC apresentada pela MRV Serviços de Engenharia Ltda., diante da falta de 
interesse da Autarquia, uma vez que o processo encontra-se em nível avançado, em grau 
de recurso no Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de 
Previdência Privada Aberta e de Capitalização - CRSNSP; da probabilidade de 
manutenção da decisão pelo CRSNSP; em razão da desproporção entre a multa e a 
proposta apresentada; e diante da informação de que a empresa encerrou suas atividades 
e, por consequência, estar prejudicada à imposição da obrigação de não fazer. 

 
06) Processo Susep Nº 15414.003197/2010-24 – V Volu mes 

Interessada: CGFIS/COSU1/DIRJ1 
Assunto: Representação – Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros 
Relator:  Nelson Victor Le Cocq D´Oliveira 
 
Solicitado vistas pela Procuradoria Federal - Susep.  
 

07) Processo Susep Nº 15414.100677/2010-32 – II Vol umes 
Interessada: CGFIS/COSU1/DIRJ1 
Assunto: Auto de Infração – Itaú Unibanco Seguros Corporativos S.A. 
Relator:  Nelson Victor Le Cocq D´Oliveira 
 
Solicitado vistas pela Procuradoria Federal - Susep.  
 

08) Processo Susep Nº 15414.100678/2010-87 – II Vol umes 
Interessada: CGFIS/COSU1/DIRJ1 
Assunto: Auto de Infração – Itaú Unibanco Seguros Corporativos S.A. 
Relator:  Nelson Victor Le Cocq D´Oliveira 
 
Solicitado vistas pela Procuradoria Federal - Susep.  
 

09) Processo Susep Nº 15414.001122/2013-51 
Interessada: CGSOA/COARI/DIMAT 
Assunto: Divulgação de dados no sítio eletrônico da Susep. 
Relator:  Danilo Cláudio da Silva 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o parecer Susep/DITEC/CGSOA/COARI/nº 3/13, a Nota Procuradoria 
Federal – Susep/Subprocuradoria de Assuntos Societários e Regimes Especiais nº 
553/2013 e o voto do Senhor Diretor Técnico às fls. 7 decidiu, por unanimidade , autorizar 
a disponibilização dos dados referentes aos percentuais de investimentos das sociedades 
supervisionadas pela Susep no sítio eletrônico da Autarquia. A formalização desta decisão 
se dará por meio da Deliberação, às fls.8 dos autos. 
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10) Processo Susep Nº 15414.001344/2013-74 

Interessada: CGSOA/COPRA 
Assunto: Minuta de Circular que altera os parágrafos 1º e 2º do art. 12 e revoga o 

parágrafo 2º do art. 20 da Circular Susep nº 462/2013 (provisões técnicas). 
Relator:  Danilo Cláudio da Silva 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o parecer Susep/DITEC/CGSOA/COPRA/nº 7/13 e o despacho do senhor 
Procurador-Chefe às fls.4 dos autos, bem como o voto do Senhor Diretor Técnico de fls. 
05 e 06,  decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de Circular Susep que altera os 
parágrafos 1º e 2º do art. 12 e revoga o parágrafo 2º do art. 20 da Circular Susep nº 462, 
de 31 de janeiro de 2013, a qual dispõe sobre a forma de cálculo e os procedimentos para 
a constituição das provisões técnicas das sociedades supervisionadas. 

 
11) Processo Susep Nº 15414.000465/2013-07 

Interessada: CGSOA/COPRA 
Assunto: Minuta de Circular que revoga a Circular Susep nº 136/2000, Circular Susep 

nº 230/2003 e o inciso III do art. 4º da Circular Susep 459/2012. 
Relator:  Danilo Cláudio da Silva 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando os pareceres Susep/DITEC/CGSOA/COPRA/Nº 05/13, 
Susep/DIRAT/CGPRO/COFIR/DITIC/Nº 134/13, 
Susep/DIRAT/CGPRO/COPEP/DIPEC/Nº773/13 e 
Susep/DIRAT/CGPRO/COSEB/DISAT/Nº 76/13, bem como o voto do Senhor Diretor 
Técnico, de fls. 16/17, decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de Circular Susep que 
revoga as Circulares Susep nºs 136, de 21 de agosto de 2000, e  230, de 22 de abril de 
2003, assim como o inciso III do art. 4º da Circular Susep nº 459, de 21 de dezembro de 
2012. 
 
12) Processo Susep Nº 15414.000091/2013-11 

Interessada: CORPE 
Assunto: Minuta de Instrução Susep que disciplina os critérios para concessão de 

indenização de transporte aos servidores da Susep. 
Relatora:  Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando os despachos  da Corpe, de fls. 15 e 29, e o de fl. 23 da Chefe da Divisão 
de Supervisão Direta SP1, bem como o voto do Senhora Diretora de Administração às fls. 
31,  decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de Instrução Susep que disciplina os 
critérios para concessão de indenização de transporte aos servidores da Autarquia, 
constante às fls. 26/28. 
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13) Processo Susep Nº 15414.004287/2012-02 – III Vo lumes 

Interessada: SEGER 
Assunto: Minuta de Deliberação que disciplina os procedimentos para 

encaminhamento de minutas de normas, pela Susep, a consulta pública 
ou audiência pública. 

Relatora:  Osiane Nascimento Arieira 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando a Nota/PF-Susep/Nº 481/2013 e o voto da Senhora Chefe da Secretaria – 
Geral de fls. 390 e 391, decidiu, por unanimidade, aprovar a minuta de Deliberação 
Susep que disciplina os procedimentos para encaminhamento de minutas de normas, pela 
Susep, a consulta pública ou  audiência pública, com as seguintes alterações:  

1 – adequar a grafia do Parágrafo único do art. 2º ao Parágrafo único do art. 
3º; e  

2 – remanejar os parágrafos 1º e 2º do art. 5º para o art. 6º, a saber:  
Art. 6º O Diretor da área relacionada ao assunto da norma, o incluirá na 

pauta da reunião seguinte do Conselho Diretor, para apreciação da proposta de ato 
normativo. 

§ 1º Na hipótese de haver audiência pública, o Diretor da área relacionada 
ao assunto da norma agendará uma reunião pública, previamente à publicação do ato 
normativo, com o objetivo de permitir melhor compreensão do resultado da análise 
realizada pela SUSEP, com relação às sugestões e comentários recebidos.  

§ 2º Após a deliberação do Conselho Diretor, a unidade responsável irá 
formular resposta fundamentada para as sugestões encaminhadas, que poderá ser 
comum a todas as alegações substancialmente iguais e que será disponibilizada na 
internet, no sítio da Susep, por período de 15 (quinze) dias após a aprovação da norma. 

 
EXTRAPAUTA 
 

13) Processo Susep Nº 15414.001708/2013-16 
Interessada: CGSOA/COARI/DIMAT 
Assunto: Liberação de imóvel. 
Relator:  Danilo Cláudio da Silva 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, em 
reunião ordinária realizada em 12 de junho de 2013, considerando o Parecer 
Susep/DITEC/CGSOA/COARI/DIMAT/Nº 100/13, a situação de pendência da entidade 
junto a esta Autarquia e o voto do Senhor Diretor Técnico, de fls. 45 e 46, decidiu, em 
caráter excepcional e por unanimidade , aprovar a liberação de vínculo dos imóveis da 
Aplub – Previdência Privada localizados no Edifício Bokel, situado à Av. Rio Branco, 245, 
Centro RJ, sob as matrículas 18373, 18374, 18375, 18380, 18337 a 18354 no Registro 
Geral de Imóveis, correspondentes a quatro vagas de estacionamento e dois conjuntos de 
salas comerciais, junto a esta Susep, nos termos do § 3º do art. 3º da Circular Susep nº 
427/2011, observadas as seguintes restrições:  

• a emissão da Carta de Liberação de Vínculo pela CGSOA terá validade 
de 30 dias, contados a partir do recebimento da correspondência pela 
entidade; 

• a alienação dos imóveis não poderá ter valor inferior a R$ 3.780.000,00, 
com pelo menos 50% deste valor sendo recebido a vista, de acordo com 
proposta de compra apresentada; 
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• o valor total recebido com a alienação dos imóveis deverá ser 
imediatamente investido em compra de ativos aceitos pela Resolução 
CMN Nº 3.308/2005, seguida de registro financeiro em conta vinculada à 
garantia de provisões técnicas, na forma prevista na Circular Susep nº 
284/2005, alterada pela Circular Susep nº 300/2005; e  

• caso os procedimentos previstos nos segundo e terceiro itens acima não 
se concretizem no prazo de 30 dias contados da data de baixa de vínculo 
junto ao Registro de Imóveis, a entidade deverá imediatamente adotar as 
providências necessárias para que o imóvel seja novamente vinculada à 
Susep para garantia de suas provisões técnicas. 

 
ASSUNTOS GERAIS 
 

• Não houve gravação da reunião devido a problemas de áudio.  
 

Esgotados os assuntos em Pauta e nada mais havendo a tratar foi encerrada 
a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos Senhores 
Membros do Conselho Diretor e demais participantes. 

 
 

LUCIANO PORTAL SANTANNA 
SUPERINTENDENTE  

 
 

DANILO CLAUDIO DA SILVA 
DIRETOR TÉCNICO 

 
 

HELENA MULIM VENCESLAU 
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO  

 
 

BRUNO PERRUT FERREIRA 
PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FEDERAL-Susep 

 
 

OSIANE NASCIMENTO ARIEIRA 
CHEFE DA SECRETARIA-GERAL 

 
 

ANTONIO CARLOS RIBEIRO FONSECA 
CHEFE DE GABINETE DA Susep 

 
CARLOS ANDRÉ DE OLIVEIRA MELO EISLER 

ASSESSOR TÉCNICO DA DIFIS 
 


