
 
 
 

 
 
 
 

CONSELHO DIRETOR 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 6 DE AGOSTO D E 2013. 
 

Participantes: Luciano Portal Santanna 
Superintendente 

 
Carlos Roberto Amorelli de Freitas  
Diretor de Fiscalização, acumulando a Diretoria Téc nica  

 
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 
 
Clarimundo Flôres 
Assessor Técnico - Assessoria de Imprensa 
 
 
Ao iniciar a reunião, o Sr. Superintendente passou ao julgamento dos 

seguintes processos:  
 

01) Processo SUSEP Nº 15414.000272/2013-48 – VII Vo lumes  
Interessada: CGFIS 
Assunto: Inclusão da Generali Brasil Seguros S.A. no Plano Estratégico de 

Fiscalização para o exercício de 2013. 
Relator:  Carlos Roberto Amorelli de Freitas  
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Relatório de Fiscalização SUSEP/DIFIS/CGFIS/COSU2 nº 14/13, às fls. 1 
a 39, os despachos  da CGFIS/COSU2, de fls. 1044/1045, e CGSOA, de fls. 1046/1052, 
bem como o Voto do Senhor Diretor de Fiscalização, de fl. 1054, decidiu, por 
unanimidade, autorizar a realização de nova fiscalização na Generali Brasil Seguros S.A. 
em setembro deste ano. 
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02) Processo SUSEP Nº 15414.001359/2013-32 
Interessadas: INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊCIA S.A.; INVESTPREV   

SEGURADORA S.A. E INVESTPREV CAPITALIZAÇÃO S.A. 
Assunto: Decretação de intervenção 
Relator:  Carlos Roberto Amorelli de Freitas 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o art. 3º da Lei nº 10.190/2001, o item IV do art. 44 da Lei Complementar nº 
109/2001, a manifestação, durante o julgamento, do Sr. Procurador-Chefe da PF-Susep 
de que a proposta é medida de cautela regulatória e que não há óbice jurídico à 
intervenção, assim como  o voto do Senhor Diretor Técnico em exercício, de fls. 50/52, 
decidiu, por unanimidade, decretar a intervenção nas companhias Investprev Seguros e 
Previdência S.A., Investprev Seguradora S.A. e Investprev Capitalização S.A, uma vez 
que a intervenção é medida menos gravosa do que a liquidação extrajudicial, permitindo 
em tese, a continuidade das atividades, a redução/alienação de parte da carteira ou 
mesmo a alienação  de participação acionária das empresas.  Trata-se, portanto, de 
medida que visa tutelar os interesses dos consumidores, resguardar seus direitos e dos 
demais credores. 

 
03) Processo SUSEP Nº 15414.001013/2013-34 - II Vol umes 

Interessada: CGPLA/COGES 
Assunto: homologação da participação de servidores no curso de pós-graduação 

Lato Sensu – Exercício 2013. 
Relatora:  Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Voto da Senhora Diretora de Administração de fl. 288, decidiu, por 
unanimidade, homologar o ato do Senhor Superintendente que indicou os servidores 
para participarem em cursos de Pós-Graduação Lato Sensu no exercício de 2013, nos 
termos dos Ofícios  SUSEP/GABIN nºs. 339 e 360/2013. 

 
04) Processo SUSEP Nº 15414.000188/2013-24 

Interessada: CODIN 
Assunto: Minuta de Instrução que disciplina os procedimentos operacionais a serem 

seguidos pelos servidores da Susep no fornecimento de informações 
confidenciais para autoridades estrangeiras de supervisão das atividades de 
seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta por 
meio de memorandos de entendimento de cooperação e troca de informações. 

Relatora : Osiane Nascimento Arieira 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando os despachos do Gestor do Comitê de Segurança da Informação e  
Comunicação – CSIC, de fl. 23,  PF-SUSEP nº 610/2013, de fl. 28, CODIN, de fls. 36 a 39, 
e  o Voto da Senhora Chefe da Secretaria-Geral, de fls. 44 a 47, decidiu, por 
unanimidade, aprovar a Instrução Susep que disciplina os procedimentos operacionais a 
serem seguidos pelos servidores da Susep no fornecimento de informações confidenciais 
para  autoridades estrangeiras de supervisão das atividades de seguros, resseguros, 
capitalização e previdência complementar aberta por meio de memorandos de 
entendimento de cooperação e troca de informações. 
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05) Processo SUSEP Nº 15414.000189/2013-79 

Interessada: CODIN 
Assunto: Minuta de Instrução que disciplina os procedimentos operacionais a serem 

seguidos pelos servidores da Susep na solicitação e no tratamento de 
informações confidenciais obtidas de autoridades estrangeiras de supervisão 
das atividades de seguros, resseguros, capitalização e previdência 
complementar aberta por meio de memorandos de entendimento de 
cooperação e troca de informações. 

Relatora : Osiane Nascimento Arieira 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando os despachos do Gestor do Comitê de Segurança da Informação e 
Comunicação – CSIC, de fl. 30, PF-SUSEP nº 611/2013, de fl. 35, CODIN, às fls. 44 a 47, 
e o Voto da Senhora Chefe da Secretaria-Geral, de fls. 53 a 56, decidiu, por 
unanimidade, aprovar a Instrução Susep que disciplina os procedimentos operacionais a 
serem seguidos pelos servidores da Susep na solicitação e no tratamento de informações 
confidenciais obtidas de autoridades estrangeiras de supervisão das atividades de 
seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta por meio de 
memorandos de entendimento de cooperação e troca de informações. 

 
06) Processo SUSEP Nº 15414.003955/2011-95 

Interessada: SEGER/CORIN/DIPAM 
Assunto: Minuta de Circular que estabelece a obrigatoriedade de visualizar, 

diariamente, os documentos ainda não lidos, disponibilizados na subseção 
de “Documentos para o Mercado”, no sitio eletrônico da SUSEP, para as 
sociedades seguradoras ou de capitalização, os resseguradores locais, 
admitidos ou eventuais, as entidades abertas de previdência 
complementar e as empresas em regime especial e minuta de Instrução 
que altera a Instrução Susep nº 51/2011. 

Relatora : Osiane Nascimento Arieira 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
decidiu, por unanimidade, submeter à consulta pública, por mais 10 (dez) dias, a minuta 
de Circular que estabelece a obrigatoriedade de visualizar, diariamente, os documentos 
ainda não lidos, disponibilizados na subseção de “Documentos para o Mercado”, no sitio 
eletrônico da SUSEP, para as sociedades seguradoras ou de capitalização, os 
resseguradores locais, admitidos ou eventuais, as entidades abertas de previdência 
complementar e as empresas em regime especial. A minuta de Instrução SUSEP, citada 
no voto, aguardará a aprovação da Circular para publicação.  
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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  

 
 
 

CARLOS ROBERTO AMORELLI DE FREITAS 
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO,  

ACUMULANDO A DIRETORIA TÉCNICA 
 
 
 

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 

 
 
 

CLARIMUNDO FLÔRES 
ASSESSOR TÉCNICO - ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 
 


