
 
 
 

 
 

CONSELHO DIRETOR 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE NOVEMBR O DE 2012. 
 
 

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 

 
Getulio Souza Rego  
Chefe da Secretaria-Geral 

 
Regina Lídia Giordano Simões 
Coordenadora Geral da CGPRO 
 
Clarimundo Flôres 
Assessor Técnico - Assessoria de Imprensa 

 
Ao iniciar a reunião, o Sr. Superintendente passou ao julgamento 

dos seguintes processos:  
 

01) Processo SUSEP Nº 15414.002930/2010-93 
Interessada: CGPRO/COSEB/DISEB 
Assunto: Minuta de Circular SUSEP que dispõe sobre a transferência de carteira 

entre as sociedades seguradoras, as sociedades de capitalização e as 
entidades abertas de previdência complementar; estabelece seus efeitos 
nos produtos/planos e dá outras providências. 

Relator:  Nelson Victor Le Cocq D´Oliveira 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 
considerando a Nota nº 480/2012/assuntos Administrativos/PF-SUSEP/PGF/AGU, 
Parecer SUSEP/DIRAT/CGPRO/COSEB/DISEB nº 595/12 e o Voto do Sr. Diretor de 
Autorizações de fls. 59/60, decidiu, por unanimidade , aprovar a minuta de Circular 
SUSEP que dispõe sobre a transferência de carteira entre as sociedades seguradoras, 
as sociedades de capitalização e as entidades abertas de previdência complementar, 
estabelece seus efeitos nos produtos/planos e dá outras providências, com as 
seguintes alterações: 
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“Art. 1o Dispor sobre a transferência de carteira integral ou parcial entre 
as sociedades seguradoras, as sociedades de capitalização e as entidades abertas de 
previdência complementar de que trata a Resolução CNSP nº 79, de 3 de setembro de 
2002, e estabelecer seus efeitos nos produtos/planos.” 

“Art. 7o ............................... 
§ 2o As partes contratantes deverão expressamente dispor acerca da  perda 

de responsabilidade sobre sinistros/benefícios impostos à sociedade/entidade cedente por 
decisões judiciais e os ocorridos e ainda não avisados, isto é, aqueles cujo fato gerador 
tenha ocorrido quando sob a responsabilidade da sociedade/entidade cedente.  

§ 3o Caso não seja observado o disposto no parágrafo  anterior, a cedente e a 
cessionária responderão solidariamente sobre  sinistros/benefícios impostos à 
sociedade/entidade cedente por decisões judiciais e os ocorridos e ainda não avisados, 
isto é, aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido quando  sob a responsabilidade da 
sociedade/entidade cedente. 

§ 4º A não observância do disposto nos parágrafos anteriores implicará a aplicação 
das sanções cabíveis à sociedade/entidade que procedeu a emissão/comercialização 
indevida e/ou deixou de cumprir as obrigações transferidas.” 
 
02) Processo SUSEP Nº 15414.001971/2008-48 – III Vo lumes  

Interessada: SUSEP/DIRAT/CGPRO/COEST 
Assunto: Minuta de alteração da Circular SUSEP nº 395/2009 que dispõe sobre a 

classificação de coberturas contidas em planos de microsseguro para fins 
de contabilização.  

Relator:  Nelson Victor Le Cocq D´Oliveira 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 
considerando o Parecer SUSEP/DIRAT/CGPRO/COEST nº 2/12, a Nota nº 
750/2012/Assuntos Administrativos/PF-SUSEP/PGF/AGU, bem como o Voto do Sr. 
Diretor de Autorizações de fl. 387, decidiu, por unanimidade , aprovar a minuta de 
Circular SUSEP de fls. 373/382, inserir, no anexo do normativo, a classificação de 
Microsseguros no grupo 16 e substituir nos grupos 9 e 13 a expressão auxílio funeral por 
seguro funeral.  

 
03) Processo SUSEP Nº 15414.000936/2005-69 – V Volu mes 

Interessado: DETEC/GEBER/DICEB 
Assunto: Minuta de alteração da Circular SUSEP nº 365/2008 que estabelece 

normas para elaboração, operação e comercialização de títulos de 
capitalização. 

Relator:  Nelson Victor Le Cocq D´Oliveira 
 

Retirado da Pauta em face da solicitação de vistas formulada pelo Sr. 
Diretor Técnico. 
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04) Processo SUSEP Nº 15414.001499/2011-49 

Interessada: CGSOA/COPRA 
Assunto: Minuta de Circular SUSEP que dispõe sobre ativos de resseguro redutores, 

os ativos de retrocessão redutores e os direitos creditórios, os quais podem 
ser deduzidos da necessidade de cobertura das provisões técnicas por 
ativos garantidores. 

Relator:  Danilo Claudio da Silva 
 
O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 

considerando o Parecer SUSEP/DITEC/CGSOA/COPRA nº 3/2012, Nota nº 699/2012/SC-
PF-SUSEP/PGF/AGU, Despacho/PF-SUSEP/SCADM nº 2.403/2012, Parecer 
SUSEP/DITEC/CGSOA/COPRA nº 15/2012 e o Voto do Sr. Diretor Técnico de fls. 
114/115 decidiu, por unanimidade , aprovar a minuta de Circular SUSEP de fls. 11/113, 
que dispõe sobre os ativos de resseguro redutores, os ativos de retrocessão redutores e 
os direitos creditórios, os quais podem ser deduzidos da necessidade de cobertura das 
provisões técnicas por ativos garantidores.  

 
05) Processo SUSEP Nº 15414.001842/2010-74 

Interessada:  CGSOA/COPRA/DIMAT 
Assunto: Convênio que disciplina o intercâmbio de informações, relativas ao sistema 

especial de liquidação e de custódia (SELIC), entre o BACEN e SUSEP. 
Relator:  Danilo Claudio da Silva 

 
O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 

considerando o Despacho DIMAT de fl. 57, Nota nº 660/2012/Assuntos 
Administrativos/PF-SUSEP/PGF/AGU e o Voto do Sr. Diretor Técnico de fls. 66/68, 
decidiu, por unanimidade , aprovar a celebração do convênio que disciplina o intercâmbio 
de informações, relativas ao sistema especial de liquidação e de custódia (SELIC), entre o 
Banco Central do Brasil e a Superintendência de Seguros Privados. 

 
06) Processo SUSEP Nº 15414.003926/2011-23  

Interessada : CGPLA 
Assunto:  Metas globais e intermediárias da SUSEP para o período de 01.12.2012 a 

30.11.2013.  
Relatora:  Helena Mulim Venceslau 

 
O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, 

considerando o Voto da Sra. Diretora de Administração de fls. 240/244, decidiu, por 
unanimidade , aprovar as metas globais e intermediárias, assim como dos indicadores 
apresentados para a SUSEP no período avaliativo de 01/12/2012 a 30/11/2012. 

 
07) Processo SUSEP Nº 15414.000859/2004-66  

Interessada : SEGER/DIATE 
Assunto:  Minuta de Deliberação SUSEP que altera e consolida os procedimentos de 

atendimentos a consultas por parte da SUSEP. 
Relator:  Getúlio Souza Rego 

 
Retirado de pauta. 
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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  
 
 

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 

 
 

GETULIO SOUZA REGO 
CHEFE DA SECRETARIA-GERAL  

 
 

REGINA LÍDIA GIORDANO SIMÕES 
COORDENADORA GERAL DA CGPRO 

 
 

CLARIMUNDO FLÔRES 
ASSESSOR TÉCNICO - ASSESSORIA DE IMPRENSA 


