
 
 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM

Participantes: Luciano Portal Santanna
Superintendente

 
Nelson Victor Le Cocq D’Oliveira
Diretor de Autorizações
 
Carlos Roberto Amorelli de Freitas 
Diretor de Fiscalização
 
Danilo Claudio da Silva
Diretor Técnico

 
Bruno Perrut Ferreira
Procurador- Chefe da Procuradoria Federal

 
Carlos Eduardo Pessanha Pinto d
Chefe Substituto da Secretaria

Antonio Carlos Ribeiro Fonseca
Chefe de Gabinete da 
 
Ao iniciar a reunião, o 

seguintes processos:  
 
01) Processo SUSEP Nº 15414.002232/2011

Interessado: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS 
Assunto: Termo de Ajustamento de Conduta 
Relator:  Danilo Claudio da Silva
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados 
considerando os Pareceres SUSEP/DITEC/CGSOA nº 3/13 e PF
como o Voto do Senhor Diretor Técnico de fls. 727/734, decidiu, 
condições propostas nos itens 28 e 29 do Voto como Termo de Ajustamento de Conduta a ser 
firmado pela Confiança Companhia de Seguros. 

Decidiu, ainda, que o monitoramento das ações de saneamento dos problemas 
econômico-financeiros da companhia
fiscalização à distância e presencial no modelo contínuo, de modo que qualquer 
desalinhamento com a proposta receba medidas tempestivas e adequadas de controle, dentre 
elas a implantação de regime es
extrajudicial, independentemente de findo o prazo do TAC, e que a fiscalização presencial 
contínua deve ser implantada antes mesmo de qualquer liberação de ativos garantidores de 
provisões técnicas. 

 

 
 

CONSELHO DIRETOR 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM  5 DE NOVEMBRO
 

Luciano Portal Santanna  
Superintendente  

Nelson Victor Le Cocq D’Oliveira  
Diretor de Autorizações  

Carlos Roberto Amorelli de Freitas  
Fiscalização  

Danilo Claudio da Silva  
Diretor Técnico  

Bruno Perrut Ferreira  
Chefe da Procuradoria Federal -Susep 

Carlos Eduardo Pessanha Pinto d e Lima 
hefe Substituto da Secretaria -Geral  

 
Antonio Carlos Ribeiro Fonseca  
Chefe de Gabinete da Susep 

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

cesso SUSEP Nº 15414.002232/2011 -79 – V Volumes 
CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS  

Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. 
Danilo Claudio da Silva 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados 
considerando os Pareceres SUSEP/DITEC/CGSOA nº 3/13 e PF-SUSEP nº 576/2013, bem 
como o Voto do Senhor Diretor Técnico de fls. 727/734, decidiu, por unanimidade
condições propostas nos itens 28 e 29 do Voto como Termo de Ajustamento de Conduta a ser 
firmado pela Confiança Companhia de Seguros.  

Decidiu, ainda, que o monitoramento das ações de saneamento dos problemas 
financeiros da companhia descritos no TAC seja realizado pelas áreas técnicas de 

fiscalização à distância e presencial no modelo contínuo, de modo que qualquer 
desalinhamento com a proposta receba medidas tempestivas e adequadas de controle, dentre 
elas a implantação de regime especial de direção fiscal, intervenção ou até mesmo liquidação 
extrajudicial, independentemente de findo o prazo do TAC, e que a fiscalização presencial 
contínua deve ser implantada antes mesmo de qualquer liberação de ativos garantidores de 

NOVEMBRO 2013. 

Sr. Superintendente passou ao julgamento dos 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
SUSEP nº 576/2013, bem 

por unanimidade , aprovar as 
condições propostas nos itens 28 e 29 do Voto como Termo de Ajustamento de Conduta a ser 

Decidiu, ainda, que o monitoramento das ações de saneamento dos problemas 
descritos no TAC seja realizado pelas áreas técnicas de 

fiscalização à distância e presencial no modelo contínuo, de modo que qualquer 
desalinhamento com a proposta receba medidas tempestivas e adequadas de controle, dentre 

pecial de direção fiscal, intervenção ou até mesmo liquidação 
extrajudicial, independentemente de findo o prazo do TAC, e que a fiscalização presencial 
contínua deve ser implantada antes mesmo de qualquer liberação de ativos garantidores de 
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O TAC deverá prever que é condição para liberação da primeira parcela dos 
ativos garantidores, necessários ao pagamento de empréstimos junto a instituições financeiras, 
a apresentação, pela empresa compromissária, de lista de imóveis com intensão/expectativa 
de venda imediata e o valor necessário ao pagamento dos respectivos débitos. Os ativos serão 
liberados pela CGSOA e a operação será acompanhada pela equipe de fiscalização. Por 
ocasião de novo pleito de liberação de ativos, a equipe de fiscalização deverá informar do 
cumprimento da etapa imediatamente anterior e a efetiva disponibilização dos imóveis para 
alienação, a fim de que a CGSOA possa liberar mais ativos necessários ao pagamento de 
outros débitos, desde que haja intenção/expectativa de alienação imediata dos imóveis. 

Adicionalmente, a CGJUL deverá confeccionar o TAC e fazer constar do mesmo, 
além das cláusulas que envolvem a solvência da companhia, citadas no voto, outras que sejam 
usualmente utilizadas para salvaguarda dos interesses da Autarquia, a condição de título 
executivo extrajudicial, a previsão de responsabilização pessoal do presidente e do diretor 
financeiro da companhia e a aplicação de multa à pessoa jurídica em caso de descumprimento.  

 
02) Processo SUSEP Nº 15414.002722/2013-37 

Interessado: SERVIDOR VICTOR DE ALMEIDA FRANÇA  
Assunto: Solicita permissão para uso de informações. 
Relator:  Danilo Claudio da Silva 

 
O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 

considerando o Voto do Senhor Diretor Técnico, de fls. 8/9, decidiu, por unanimidade , 
conceder ao servidor Victor de Almeida França permissão para usar na dissertação de 
mestrado os dados dos Questionários de Riscos para a finalidade caracterizada no item 2 do 
voto.  Registre-se a necessidade de serem atendidas as recomendações contidas no e-mail do 
Senhor Presidente da Comissão de Ética Pública da Susep, às fls. 5 dos autos.  
 

EXTRAPAUTA 
 

01) Processo SUSEP Nº 15414.003266/2013-42 
Interessada: MAPFRE SEGUROS GERAIS   
Assunto: Solicita a retirada do seu nome do cadastro de pendências da SUSEP. 
Relator:  Danilo Claudio da Silva 

 
O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 

considerando o Parecer SUSEP/DITEC/CGSOA/COPRA/DISEC nº 148/13 e o Voto do Senhor 
Diretor Técnico, de fls. 62/63, decidiu, por unanimidade , retirar a Mapfre Seguros Gerais S.A. 
do cadastro de pendências da Susep e deliberar que a empresa se manifeste no sentido de 
apresentar no prazo de 30 dias um plano de adequação à DITEC contendo metas 
intermediárias trimestrais, de forma que todos os problemas constantes na base de dados 
sejam definitivamente solucionados até setembro de 2014, devendo a companhia ser inserida 
no cadastro de pendências da Susep no caso de descumprimento de qualquer meta 
intermediária ou, no mesmo prazo, apresente à CGJUL Termo de Ajustamento de Conduta - 
TAC com prazo de conclusão até setembro de 2014, seguindo a regulamentação vigente.  
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02) Processo SUSEP Nº 15414.000804/2013-47 
Interessada: CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS    
Assunto: Solicita carta de livre movimentação de ativos garantidores de provisões 

técnicas. 
Relator:  Danilo Claudio da Silva 

 
O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 

considerando o Parecer SUSEP/DITEC/CGSOA/COARI/DIMAT nº 273/13 e o Voto do Senhor 
Diretor Técnico de fls. 55/56, decidiu, por unanimidade , autorizar a liberação de vínculo para 
alienação de ativos da Confiança Companhia de Seguros, no caso, 500 LFT´s com vencimento 
em 7/3/2015, visando ao pagamento de sinistros de seguro de Pessoas e Danos pendentes, 
referentes ao mês de outubro de 2013, no valor total de R$ 2.903.315,75 (dois milhões, 
novecentos e três mil, trezentos e quinze reais e setenta e cinco centavos). 

 
03) Processo SUSEP Nº 15414.002976/2013-55 

Interessada: RICARDO BRAGA HERNANDEZ  
Assunto: Categoria de classificação das sociedades Investprev Seguros e Previdência 

S.A., Investprev Seguradora S.A. e Investprev Capitalização S.A.  
Relator:  Carlos Roberto Amorelli de Freitas 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando: 1 - as Companhias Investprev Seguros e Previdência S.A. e Investprev 
Seguradora S.A. como de médio porte econômico; 2 - de pequeno porte econômico a 
Investprev Capitalização S.A.; 3 - a baixa complexidade das Companhias Investprev Seguros e 
Previdência S.A., Investprev Seguradora S.A e Investprev Capitalização S.A.; e 4 - o fato do 
interventor ser servidor da Susep  e   acumular o cargo nas três Companhias decidiu, por 
unanimidade , classificar as duas primeiras sociedades na categoria B e a Investprev 
Capitalização na categoria C.  

 
04) Processo SUSEP Nº 15414.002278/2012-79 

Interessada: DIRAT  
Assunto: Minuta de Circular – Microsseguros 
Relator:  Nelson Victor Le Cocq D’Oliveira 
 

 
O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, decidiu, 

por unanimidade , aprovar a minuta de Circular Susep que revoga o artigo 74 da Circular 
Susep nº 440/2012, que estabelece parâmetros obrigatórios para planos de microsseguro, 
dispõe sobre as suas formas de contratação, inclusive com a utilização de meios remotos e dá 
outras providências. 

 
05) CI/SUSEP/DIFIS/CGFIS/COSU2 Nº 64/2013 

Assunto: Fiscalização – Sul América Capitalização e Aplub Capitalização 
Relator:  Carlos Roberto Amorelli de Freitas 

 
O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 

considerando o Voto do Senhor Diretor de Fiscalização, decidiu, por unanimidade , aprovar a 
realização de fiscalização especial nas empresas Sul América Capitalização e Aplub 
Capitalização S.A., proposta na CI-SUSEP/DIFIS/CGFIS/COSU2/Nº 64/13,  a fim de verificar 
possíveis irregularidades nas operações praticadas com títulos de capitalização, na modalidade 
popular, em diversas regiões do País, especialmente no que tange à atuação de seus 
distribuidores e da destinação de recursos a cessionários do direito de resgate. A equipe de 
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fiscalização especial, designada para este propósito, poderá sugerir a necessidade de eventual 
suspensão da comercialização do título onde verificar a comercialização de forma inadequada 
e não houver comprometimento da empresa para correção dos atos praticados em curto prazo. 
O Conselho Diretor determinou que  a CGPRO proponha a alteração dos normativos para 
eliminação da possibilidade de cessão do direito de resgate dos títulos de capitalização, bem 
como avalie tecnicamente a hipótese de vedação do resgate, na modalidade incentivo, antes 
de um ano ou do pagamento de ao menos 6 parcelas mensais, o que ocorrer primeiro.  

 
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 

 
 

CARLOS ROBERTO AMORELLI DE FREITAS 
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO  

 
 

DANILO CLAUDIO DA SILVA 
DIRETOR TÉCNICO 

 
 

BRUNO PERRUT FERREIRA 
PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FEDERAL-SUSEP 

 
 

CARLOS EDUARDO PESSANHA PINTO DE LIMA 
CHEFE SUBSTITUTO DA SECRETARIA-GERAL  

 
 

ANTONIO CARLOS RIBEIRO FONSECA 
CHEFE DE GABINETE DA SUSEP  


