
 

 
 

ATA DA REUNIÃO EXTRA

Participantes: Roberto Westenberger
Superintendente

 

Nelson Victor Le Cocq D’Oliveira
Diretor de Autorizações
 

Danilo Claudio da Silva
Diretor Técnico
 

Helena Mulim 
Diretora de Administração

 

Bruno Perrut Ferreira
Procurador- Chefe da Procuradoria Federal

 

Carlos Alberto de Meira Fontes
Chefe de Gabinete
 

Gabriel Melo da Costa
Chefe da Secretaria
 

Ao iniciar a reunião, o 
seguintes processos:  
 
01) Processo SUSEP Nº 15414.001674/2013

Interessada: SUSEP  
Assunto: Proposta de alteração da Resolução CNSP Nº 297/2013, que 

operações das sociedades seguradoras por meio de seus representantes de 
seguros, pessoas jurídicas, e dá outras providências.

Relator: Nelson Victor Le Cocq D’Oliveira
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados 
proposta formulada pela FENACOR de exclusão 
parágrafos, constantes da Resolução 297/2013
sentido de que tal solicitação tem cunho meramente jurídico; 
PF-SUSEP, por meio da Nota PF
amplo, podendo abranger diversas hipóteses, as quais poderiam dar azo a u
regulatória em detrimento dos inúmeros “
transparência regulatória, propôs 

“Art 18 O representante de seguros poderá atuar no sentido de orientar o corretor de seguro
entretanto, a atuação do representante como corretor de seguros.

§ 1o O pagamento pelos serviços prestados pelos representantes de seguros de que trata este artigo não 
se enquadrará como comissão de corretagem.

§ 2o O pagamento de quaisquer comi
meio de representante de seguros se dará exclusiva e diretamente ao corretor de seguros responsável pela 
comercialização da apólice.”; e considerando que a proposta da CNseg de prorrogação para 
entrada em vigência do art. 21 em 120 dias decidiu
art. 18, nos termos apresentados pela PF
prorrogação, para 18/06/2014 a data de entrada em vigência do 
prazo de 53 dias, por considerar ser por demais extensa a proposta da CNseg de 120 dias.
 
 

 
 

CONSELHO DIRETOR 
 

EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE 
 

Roberto Westenberger  
Superintendente  

Nelson Victor Le Cocq D’Oliveira  
Diretor de Autorizações  

Danilo Claudio da Silva  
Diretor Técnico  

Helena Mulim Venceslau 
de Administração  e acumulando a Diretoria de Fiscalização

Bruno Perrut Ferreira  
Chefe da Procuradoria Federal -Susep 

Carlos Alberto de Meira Fontes  
Chefe de Gabinete  

Gabriel Melo da Costa  
Chefe da Secretaria -Geral Substituto 

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

01) Processo SUSEP Nº 15414.001674/2013 -60 – IX Volumes – CNSP nº 10/2004.

Proposta de alteração da Resolução CNSP Nº 297/2013, que 
operações das sociedades seguradoras por meio de seus representantes de 
seguros, pessoas jurídicas, e dá outras providências. 

Nelson Victor Le Cocq D’Oliveira 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados 
proposta formulada pela FENACOR de exclusão ou suspensão dos efeitos 

da Resolução 297/2013; considerando a manifestação da 
sentido de que tal solicitação tem cunho meramente jurídico; considerando 

por meio da Nota PF-SUSEP Nº 382/2014, “de fato, o termo assistência é muito 
amplo, podendo abranger diversas hipóteses, as quais poderiam dar azo a u
regulatória em detrimento dos inúmeros “players” do mercado”, 

propôs nova redação ao artigo 18: 
“Art 18 O representante de seguros poderá atuar no sentido de orientar o corretor de seguro

entretanto, a atuação do representante como corretor de seguros. 
O pagamento pelos serviços prestados pelos representantes de seguros de que trata este artigo não 

se enquadrará como comissão de corretagem. 
O pagamento de quaisquer comissões de corretagem devidas por apólices comercializadas por 

meio de representante de seguros se dará exclusiva e diretamente ao corretor de seguros responsável pela 
considerando que a proposta da CNseg de prorrogação para 

ntrada em vigência do art. 21 em 120 dias decidiu, por unanimidade
art. 18, nos termos apresentados pela PF-SUSEP, e estender, sem possibilidade de nova 
prorrogação, para 18/06/2014 a data de entrada em vigência do art. 21
prazo de 53 dias, por considerar ser por demais extensa a proposta da CNseg de 120 dias.

DE ABRIL DE 2014.  

e acumulando a Diretoria de Fiscalização  

Sr. Superintendente passou ao julgamento dos 

CNSP nº 10/2004. 

Proposta de alteração da Resolução CNSP Nº 297/2013, que disciplina as 
operações das sociedades seguradoras por meio de seus representantes de 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, considerando a 
ou suspensão dos efeitos do artigo 18 e seus 

; considerando a manifestação da CGPRO no 
considerando o pronunciamento da 

“de fato, o termo assistência é muito 
amplo, podendo abranger diversas hipóteses, as quais poderiam dar azo a uma certa imprecisão 

do mercado”, que na busca de maior 

“Art 18 O representante de seguros poderá atuar no sentido de orientar o corretor de seguros, vedada, 

O pagamento pelos serviços prestados pelos representantes de seguros de que trata este artigo não 

ssões de corretagem devidas por apólices comercializadas por 
meio de representante de seguros se dará exclusiva e diretamente ao corretor de seguros responsável pela 

considerando que a proposta da CNseg de prorrogação para 
por unanimidade , aprovar a redação do 

estender, sem possibilidade de nova 
art. 21, o que equivale ao 

prazo de 53 dias, por considerar ser por demais extensa a proposta da CNseg de 120 dias. 
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02) Processo SUSEP Nº 15414.003566/2013-21 
Interessada: DIRAD/CGETI 
Assunto: Minuta de Circular Susep que altera a Circular Susep nº 360/2008, que altera e 

consolida os arquivos de dados a serem encaminhados à Susep pelas 
sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de 
previdência complementar, autorizadas a operar no país, e a Caixa Econômica 
Federal (CAIXA). 

Relatora: Helena Mulin Venceslau 
 

Retirado da Pauta para apreciação na próxima reunião. 
 
03) Processo SUSEP Nº 15414.001915/2013-71 

Interessada: CGADM/CORAF/DIFIN E CGADM/COMAP 
Assunto: Minuta de Deliberação Susep que dispõe sobre os procedimentos para a 

concessão de diárias e passagens aos servidores da Susep no desempenho de 
suas funções. Revoga a Deliberação Susep nº 137/2009. 

Relatora: Helena Mulin Venceslau 
 

Retirado da Pauta para apreciação na próxima reunião. 
 
04) Processo SUSEP Nº 15414.003772/2013-31 – Apenso  15414.003774/2013-21 

Interessada: CGPLA/COGES 
Assunto: Programa de Línguas Estrangeiras de 2014 e minuta de Deliberação Susep que 

institui na Autarquia o referido Programa. 
Relatora: Helena Mulin Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, considerando o 
Parecer PF-Susep nº 64/2014, de fls. 16/18, e o Voto da Sra. Diretora de Administração, de fls. 
32/33, decidiu, por unanimidade , aprovar o Programa de Línguas Estrangeiras de 2014, objeto 
do Processo Susep nº 15414.003774/2013-21, e a minuta de Deliberação Susep, de fls. 27 a 31, 
que institui na Autarquia o referido Programa. 
 
05) Processo SUSEP Nº 15414.001403/2013-12 

Interessada: CGPLA/COGES 
Assunto:  Ciência ao Colegiado dos eventos de capacitação realizados em 2013, mediante 

acordo de cooperação entre a Susep e Funenseg. 
Relatora:  Helena Mulin Venceslau 
 

A Sra. Diretora de Administração deu ciência ao Colegiado dos eventos realizados em 
2013, no âmbito do Acordo de Cooperação entre a Superintendência de Seguros Privados - 
Susep e Fundação Escola Nacional de Seguros – Funenseg. Comunicou que os cursos de 
resseguro, resseguro avançado, regulação de sinistros, direito do consumidor sob a ótica do 
contrato de seguro e da atividade seguradora, bem como o de direito societário são os cursos 
fechados já realizados em 2013 e informou, também, a transferência para o exercício de 2014 dos 
cursos de ambiente econômico de atuação da Susep, auditoria contábil – RJ, auditoria contábil – 
SP, metodologia de rating e análise de grupos 
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06) Processo SUSEP Nº 15414.003694/2013-75 

Interessada: CGPLA/COGES 
Assunto: Plano Anual de Capacitação (PAC) 2014 e atualização do Plano Plurianual de 

Capacitação (PPC) 2013/2015 
Relatora: Helena Mulin Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, considerando o 
Voto da Sra. Diretora de Administração, de fls. 65/66, decidiu, por unanimidade , incluir a CGRAT 
no curso de Resseguro Avançado e aprovar o Plano Plurianual de Capacitação 2013/2015 
proposto no Anexo I,  às fls. 67/68, bem como   as propostas para os Programas Estratégico, de 
Desenvolvimento Gerencial e de Formação Contínua do Plano Anual de Capacitação 2014 
mencionadas no Anexo II, às fls. 69/73.  

 
07) Processo SUSEP Nº 15414.003144/2013-56 

Interessada: CGPLA/COGES/DICAP 
Assunto: Programa de pós-graduação 2014. 
Relatora: Helena Mulin Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, considerando o 
teor da Nota nº 762/2011/Assuntos Administrativos/PF-Susep/PGF/AGU, de fls. 134/136, e o Voto 
da Sra. Diretora de Administração, de fls. 154/156 decidiu, por unanimidade , aprovar a relação 
dos participantes dos cursos de Pós-Graduação programados para 2014, inclusive dos servidores 
Gabriel Cavaliere Mourelle  e Daniel Alencar dos Santos, que se encontram em estágio probatório 
e cujos cursos serão custeados a partir de 2014 até sua conclusão,  bem como  autorizar o 
afastamento parcial do servidor Luiz Fernando Hideichi Sasaki para cursar o Mestrado 
Profissional em Administração Pública.  
 
08) Processo SUSEP Nº 15414.001672/2013-71 

Interessada: CGADM/COMAP 
Assunto: Ciência ao Colegiado das condições atuais do imóvel de propriedade da Susep 

em Recife – Pernambuco. 
Relatora: Helena Mulin Venceslau 

 
O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, considerando o 

Voto da Sra. Diretora de Administração de fl. 85, tomou ciência do estado atual do imóvel de 
propriedade da Susep, localizado na Avenida Dantas Barreto, nº 498, 6º pavimento do Edifício 
Guararapes, Recife – Pernambuco e decidiu, por unanimidade , autorizar a cessão de uso do 
imóvel acima citado à Prefeitura de Recife – Pernambuco pelo período de 2 (dois) anos. 

 
09) Processo SUSEP Nº 15414.001353/2012-84 – II Vol umes – Apenso 15414.002170/2011-03 

Interessada: SEGER 
Assunto: Proposta de alteração da Instrução Susep nº 61/2012, que regula o acesso à 

informações previsto na Lei nº 12.527/2011. 
Relator: Gabriel Melo da Costa 
 

Retirado da Pauta para apreciação na próxima reunião. 
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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. 

 
 

ROBERTO WESTENBERGER 
SUPERINTENDENTE 

 
 

NELSON VICTOR LE COCQ D’OLIVEIRA 
DIRETOR DE AUTORIZAÇÕES 

 
 

DANILO CLAUDIO DA SILVA 
DIRETOR TÉCNICO 

 
 

HELENA MULIM VENCESLAU 
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E  

ACUMULANDO A DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO 
 
 

BRUNO PERRUT FERREIRA 
PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FEDERAL-SUSEP 

 
 

CARLOS ALBERTO DE MEIRA FONTES 
CHEFE DE GABINETE 

 
 

GABRIEL MELO DA COSTA 
CHEFE DA SECRETARIA-GERAL SUBSTITUTO 

 


