
 
 
 

 
 

CONSELHO DIRETOR 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2015. 
 

Participantes: Roberto Westenberger 
Superintendente  
 
Danilo Claudio da Silva 
Diretor Técnico 
 
Dilma Costa Rebello 
Diretora de Administração 
 
Helena Mulim Venceslau 
Diretora de Fiscalização 
 
Nelson Victor Le Cocq D’Oliveira 
Diretor de Autorizações 
 
Cornélio Medeiros Pereira 
Procurador-Chefe da PF-Susep 

 

Gabriel Melo da Costa  
Chefe da Secretaria Geral Substituto 
 
Alexandre Penner 
Chefe de Gabinete Substituto 

 
 

Ao iniciar a reunião, o Senhor Superintendente passou ao julgamento dos 
seguintes processos:  
 
1) Processo Susep n.º 15414.003327/2014-52 

Interessada: CGPLA/COPLE 
Assunto: Validação do Plano Estratégico 2016 a 2020 
Relatora: Dilma Costa Rebello 
 

Retirado de pauta pela relatora. 
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2) Processo Susep n.º 15414.004068/2011-34 – Ap. 15414.001431/2013-21 

Interessada: APARJ – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO DE AUTOS DO RIO DE 
JANEIRO 

Assunto: Ciência ao Conselho do Parecer Susep/DIFIS/CGJUL n.º 5/2014. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 

 
O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 

considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL n.º 5/2014, de fls. 149/150, decidiu, por 
unanimidade, nos casos em que houver Ação Civil Pública ajuizada, intimar o interessado 
para que encaminhe a proposta de TCAC ao Judiciário e que remeta à Susep a 
comprovação em até 30 dias, sob pena de prosseguimento do processo sancionador. 
Recebida a comprovação, será suspenso o procedimento administrativo sancionador - (PAS) 
até que sobrevenha a decisão judicial. Ainda, não serão aceitos pela Susep pedidos de 
celebração de TCAC de empresas de mercado marginal, nos casos em que houver Ação 
Civil Pública ajuizada. 

 
3) Processo Susep n.º 15414.100745/2008-49 – 9 Volumes 

Interessada: DEFIS/GRFSP 
Assunto: Auto de Infração contra a Liberty Seguros S.A. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DEFIS/GRFSP n.º 150/2008, de fls. 1.300/1.324, o Parecer 
Susep/PRGER/SP n.º 31.404/2009, de fls. 1335/1342, o Despacho/PF-SUSEP/SCADM n.º 
1.546/2011, de fl. 1345, o Despacho Susep/DIFIS/CGFIS/COSU3, de fls. 1364/1365, e o 
voto da Diretora de Fiscalização, de fls. 1370/1371, decidiu, por unanimidade, pela 
insubsistência integral do Auto de Infração Susep/DEFIS/GRFSP n.º 10/2008, de fls. 1/8, 
lavrado contra a Liberty Seguros S.A., CNPJ inscrito sob o n.º 61.550.141/0001-72, em 
razão de atipicidade da conduta imputada, devido à retroação de norma mais benéfica 
(Circular Susep n.º 445/12). 

 
4) Processo Susep n.º 15414.002808/2010-17 

Interessada: CGFIS/COSU1/DIRJ2 
Assunto: Representação contra a Liderança Capitalização S.A. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 687/2011, de fls. 119/121, a 
NOTA/PF-Susep/SCADM n.º 761/2011, de fls. 123/125, o Despacho CGFIS/COSU3/DISU7, 
de fls. 143/145, e o voto da Diretora de Fiscalização, de fls. 148/149, decidiu, por 
unanimidade, pela subsistência parcial da Representação Susep/CGFIS/COSU1 n.º 
69/2010, de fls. 1/4, lavrada contra a Liderança Capitalização S.A., CNPJ inscrito sob o n.º 
60.853.264/0001-10, julgando insubsistentes os itens 7 a 10 e subsistentes os itens 1 a 6 da 
referida representação, por infração ao artigo 14, caput e inciso l, da Circular Susep n.º 
380/2008 c/c o artigo 11, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a pena de 
multa para cada item, no valor de R$ 123.500,00 (cento e vinte e três mil e quinhentos 
reais), prevista na alínea “e” do inciso II, do artigo 2.º da Resolução CNSP n.º 97/2002, 
considerando a atenuante prevista no inciso III do artigo 6.º deste normativo.  
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5) Processo Susep n.º 15414.000600/2012-25 
Interessada: CGFIS/COSU2/DIRJ3 
Assunto: Representação contra a Sul América Seguros de Pessoas e  

Previdência S.A. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 621/2013, de fls. 136/144, a 
Nota/PF-Susep/SCADM n.º 1205/2013, de fls. 146/148, o Despacho CGFIS/COSU3, de fls. 
152/154, e o voto da Diretora de Fiscalização, de fls. 157/158, decidiu, por unanimidade, 
pela subsistência parcial da Representação Susep/CGFIS/COSU2/DIRJ3 n.º 24/2012, de fls. 
1/18, lavrada contra a Sul América Seguro de Pessoas e Previdência S.A., CNPJ inscrito 
sob o n.º 01.704.513/0001-46, julgando insubsistentes os itens 1, 2, 3, 5, 6, 7, e 9 a 14, e 
subsistentes os demais itens da referida Representação, com aplicação da pena indicada 
para cada infração verificada, conforme apresentado a seguir: 

 Item 4. Dispositivo infringido: artigo 14, caput, e inciso I, da Circular Susep n.º 
380/2008, c/c o artigo 11, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a pena de 
multa no valor de R$ 123.500,00 (cento e vinte e três mil e quinhentos reais), prevista no 
artigo 2.º, inciso II, alínea “e”, da Resolução CNSP n.º 97/2002, e atenuada pela 
circunstancia prevista no inciso III do artigo 6.º da mesma Resolução. 

 Item 08 – Dispositivo infringido: artigo 10, caput e inciso I, alínea “a”, da 
Circular Susep n.º 380/2008, c/c o artigo. 10, inciso I, da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a 
pena de multa, no valor de 90.000,00 (noventa mil reais), prevista no artigo 2.º, inciso II, 
alínea “c”, da Resolução CNSP n.º 97/2002. 

 Itens 15 a 19 – Dispositivo infringindo: artigo 10, caput e inciso I, alínea “b” 
(item 15), “c” (item 16), “d” (item 17), “e” (item 18), “f” (item 19), da Circular Susep n.º 
380/2008, c/c o artigo 10, inciso I, da Lei nº 9.613/1998, aplicando a pena de advertência, 
aplicada de forma única a todo conjunto infracional, prevista no artigo 2.º, inciso I, da 
Resolução CNSP nº 97/02.    

 
6) Processo Susep n.º 15414.000532/2011-13 – 2 Volumes 

Interessada: CGFIS/COSU1/DIRJ2 
Assunto: Representação contra a Generali Brasil Seguros S.A. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 125/2012, de fls. 151/161, o 
Despacho/PF/SUSEP/SCADM n.º 1174/2012, de fl. 172, o Despacho 
Susep/DIFIS/CGFIS/COSU3, de fls. 187/188, e o voto da Diretora de Fiscalização, de fls. 
191/192, decidiu, por unanimidade, pela insubsistência integral da Representação 
Susep/CGFIS/COSU1 n.º 86/2010, lavrada contra a Generali do Brasil Seguros S.A., CNPJ 
inscrito sob o nº 33.072.307/0001-57.  
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7) Processo Susep n.º 15414.100643/2011-29 
Interessada: CGFIS/COSU1/DISP1 
Assunto: Representação contra a Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 101/2013, de fls. 100/107, a 
Nota/PF/Susep/SCADM n.º 292/2013, de fls. 108/109, o Despacho 
Susep/DIFIS/CGFIS/COSU3, de fls. 114/116, e o voto da Diretora de Fiscalização, de fls. 
119/120, decidiu, por unanimidade, pela subsistência parcial da Representação 
Susep/DIFIS/CGFIS/COSU1 n.º 218/2011, de fls. 1/2, lavrada contra a Mapfre Vera Cruz 
Seguradora S.A., CNPJ inscrito sob o n.º 61.074.175/0001-38, julgando insubsistentes os 
itens 2, 3 e 4 e subsistente o item 1 da referida representação, por infração ao artigo 10, 
caput, e inciso I, alínea “f”, da Circular Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I da Lei n.º 
9.613/1998, aplicando a pena de advertência, prevista no artigo 2.º, inciso I, da Resolução 
CNSP n.º 97/2002. 

 
8) Processo Susep n.º 15414.000152/2011-89 – 2 Volumes 

Interessada: CGFIS/COSU1 
Assunto: Representação contra a Icatu Seguros S.A. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 

 
O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 

considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL COAIP n.º 547/2012, de fls. 201/209, a 
Nota/PF/Susep/SCADM n.º 675/2012, de fls. 211/213, o Despacho/PF-Susep/SCADM n.º 
2385/2012, de fl. 214, o Despacho Susep/DIFIS/CGFIS/COSU3, de fls. 219/221, e o voto da 
Diretora de Fiscalização, decidiu, por unanimidade, pela subsistência parcial da 
Representação Susep/CGFIS/COSU1 n.º 83/2010, de fls. 01/05, lavrada contra a Icatu 
Seguros S.A., CNPJ inscrito sob o n.º 42.283.770/0001-39, julgando insubsistentes os itens 
4 a 6 e subsistentes os demais itens da referida representação, com aplicação da pena 
indicada para cada infração verificada, conforme apresentado a seguir: 

 Item 1. dispositivo infringido: artigo 10, caput, e inciso I, alínea “e”, da Circular 
Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10 inciso I da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a pena de 
advertência, prevista no artigo 2.º, inciso I, da Resolução CNSP n.º 97/2002. 

 Item 2. dispositivo infringido: artigo 10, caput, e inciso I, alínea “f”, da Circular 
Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a pena de 
advertência, prevista no artigo 2.º, inciso I, da Resolução CNSP n.º 97/2002. 

 Item 3. dispositivo infringido: artigo 10, caput, e inciso I, alínea “c”, da Circular 
Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a pena de 
multa, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), prevista no artigo 2.º, inciso II, alínea 
“c”, da Resolução CNSP n.º 97/2002.  
 
9) Processo Susep n.º 15414.100021/2011-09 – 6 Volumes 

Interessada: CGFIS/COSU1/DISP1 
Assunto: Auto de Infração contra a Cia. de Seguros Aliança do Brasil. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 371/2012, de fls. 862/867, a 
Nota/PF/Susep/SCADM n.º 453/2012, de fls. 868/870, o Parecer 
Susep/DIFIS/CGFIS/COSU3/DISU7 n.º 15/2014, de fls. 877/878, e o voto da Diretora de 
Fiscalização, de fls. 881/883, decidiu, por unanimidade, pela subsistência parcial do Auto 
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de Infração Susep/CGFIS/COSU1 n.º 31/2010, de fls. 1/15, lavrado contra a Companhia de 
Seguros Aliança do Brasil, CNPJ inscrito sob o n.º 28.196.889/0001-43, julgando 
insubsistentes os itens 1 a 10, 12, 20 a 24 e subsistentes os demais itens do referido auto, 
com aplicação da pena indicada para cada infração verificada, conforme apresentado a 
seguir: 

 Item 11 – dispositivo infringido: artigo 10, caput e inciso I, alínea “b”, da Circular 
Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I, da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a pena de 
multa, no valor de 90.000,00 (noventa mil reais), prevista no artigo 2.º, inciso II, alínea “c”, da 
Resolução CNSP n.º 97/2002. 

 Item 13 – dispositivo infringido: artigo10, caput e inciso I, alínea “e”, da Circular 
Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I, da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a pena de 
multa, no valor de 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais), prevista no artigo 2.º, 
inciso II, alínea ”c”, da Resolução CNSP n.º 97/2002, e atenuada pela circunstância prevista 
no inciso III do artigo 6.º da mesma Resolução. 

 Item 14 – dispositivo infringido: artigo 10, caput e inciso I, alínea “c”, da Circular 
Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I, da Lei n.º 9613/1998, aplicando a pena de 
multa, no valor de 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais), prevista no artigo 2.º, 
inciso II, alínea “c”, da Resolução CNSP n.º 97/2002, e atenuada pela circunstância prevista 
no inciso III do artigo 6.º da mesma Resolução. 

 Item 15 – dispositivo infringido: artigo 10, caput e inciso II, alínea “d”, da 
Circular Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I, da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a pena 
de multa, no valor de 90.000,00 (noventa mil reais), prevista no artigo 2.º, inciso II, alínea “c”, 
da Resolução CNSP nº 97/2002. 

 Item 16 – dispositivo infringido: artigo 10, caput e inciso I, alínea “f”, da Circular 
Susep nº 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I, da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a pena de 
multa, no valor de 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais), prevista no artigo 2.º, 
inciso II, alínea “c”, da Resolução CNSP n.º 97/2002, e atenuada pela circunstância prevista 
no inciso III do artigo 6.º da mesma Resolução. 

 Item 17 – dispositivo infringido: artigo 5.º, inciso I, c/c o artigo 10, caput e inciso 
I, alínea “g”, da Circular Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I, da Lei n.º 9.613/1998, 
aplicando a pena de multa, no valor de 90.000,00 (noventa mil reais), prevista no artigo 2.º, 
inciso II, alínea “c”, da Resolução CNSP n.º 97/2002. 

 Item 18 – dispositivo infringido: artigo 10, caput e inciso II, alínea “b”, da 
Circular Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I, da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a pena 
de multa, no valor de 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais), prevista no artigo 
2.º, inciso II, alínea “c”, da Resolução CNSP n.º 97/2002, e atenuada pela circunstância 
prevista no inciso III do artigo 6.º da mesma Resolução. 

 Item 19 – dispositivo infringido: artigo 5.º, inciso I, c/c o artigo 10, caput e inciso 
II, alínea “e”, da Circular Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I, e parágrafo 1.º da Lei 
n.º 9.613/1998, aplicando a pena de multa, no valor de 90.000,00 (noventa mil reais), 
prevista no artigo 2.º, inciso II, alínea “c”, da Resolução CNSP n.º 97/2002.  
 
10) Processo Susep n.º 15414.000851/2008-23 – 2 Volumes 

Interessada: DEFIS/COORD 
Assunto: Representação contra o Unibanco Aig Seguros S.A. (Itaú Seguros S.A.) 

  Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

Retirado de pauta pela relatora. 
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11) Processo Susep n.º 15414.100678/2010-87 – 2 Volumes 
Interessada: CGFIS/COSU1/DISP1 
Assunto: Auto de Infração contra o Itaú Unibanco Seguros Corporativos S.A. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/CGJUL/COAIP n.º 376/2011, de fls. 178/179, a 
Nota/PF/Susep/SCADM n.º 677/2012, de fls. 182/190, o Despacho/PF-Susep/SCADM n.º 
2411/2012, de fl. 191, e o voto da Diretora de Fiscalização, de fls. 199/200, decidiu, por 
unanimidade, pela subsistência do Auto de Infração Susep/CGFIS/COSU1 n.º 24/2010, de 
fls. 1/2, aplicando a Itaú Seguros S.A. (incorporadora da Itaú Unibanco Seguros Corporativos 
S.A.), CNPJ inscrito sob o n.º 61.557.039/0001-07, a pena de multa no valor de R$ 
85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais), prevista na alínea “c” do inciso II, do artigo 
2.º da Resolução CNSP n.º 97/2002, considerando a circunstância atenuante prevista no 
inciso III do artigo 6.º, da mesma Resolução, por infração ao parágrafo único do artigo 11, da 
Circular Susep n.º 380/2008. 
 
12) Processo Susep n.º 15414.003199/2010-13 

Interessada: CGFIS/COSU1/DIRJ1 
Assunto: Representação contra o Bradesco Vida e Previdência S.A. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 387/2010, de fls. 80/83, a 
Nota/Susep/Subprocuradoria Administrativo n.º 209/2010, de fls. 84/85, a Cota/PF-
Susep/Subprocuradoria Contencioso Administrativo n.º 200/2010, de fl. 86, e o voto da 
Diretora de Fiscalização, de fls. 129/130, decidiu, por unanimidade, pela subsistência 
parcial da Representação Susep/CGFIS/COSU1 n.º 79/2010, de fls. 1/6, lavrada contra a 
Bradesco Vida e Previdência S.A., CNPJ inscrito sob o n.º 51.990.695/0001-37, aglutinando 
os itens 1 a 5 da referida representação e aplicando cumulativamente uma única pena de 
advertência, prevista no inciso I do artigo 2.º da Resolução CNSP n.º 97/2002, e multa no 
valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), prevista no inciso II, alínea “c” do artigo 2.º da 
mesma Resolução, por infração ao disposto no artigo 10 caput e inciso I, alíneas “c”, “d”, “e”, 
“f” e “g” da Circular Susep, n.º 380/2008 c/c o artigo 10, inciso I, da Lei n.º 9.613/1998; e em 
relação ao item 6, aplicar a pena de multa no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil 
reais), prevista no inciso II, alínea “e”, do artigo 2.º da Resolução CNSP n.º 97/2002, por 
infração ao disposto no artigo 14, caput e inciso I da Circular Susep n.º 380/2008 c/c/ o artigo 
11, inciso II, alínea “a” da Lei n.º 9.613/1998.0  
 
13) Processo Susep n.º 15414.100677/2010-32 – 2 Volumes 

Interessada: CGFIS/COSU1/DISP1 
Assunto: Auto de Infração contra o Itaú Unibanco Seguros Corporativos S.A. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 642/2011, de fls. 175/179, a 
Nota/Susep/SCADM n.º 691/2011, de fls. 180/185, o Despacho/PF-Susep/SCADM n.º 
2039/2011, de fl. 186, o Despacho PF-Susep n.º n.º 1045/2013, de fl. 202, e o voto da 
Diretora de Fiscalização, de fls. 206/207, decidiu, por unanimidade, pela subsistência do 
Auto de Infração Susep/CGFIS/COSU1 n.º 23/2010, de fls. 1/2, lavrado contra o Itaú 
Unibanco Seguros Corporativos S.A., CNPJ inscrito sob o n.º 07.256.532./0001-33, 
aplicando a pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), prevista no artigo 
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2.º, inciso II, alínea “a” da Resolução CNSP n.º 97/2002, por infração ao artigo 10, caput, e 
inciso II, alínea “e” da Circular Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I, da Lei n.º 
9.613/1998 (item 1); e a pena de advertência prevista no artigo 2.º, inciso I, da Resolução 
CNSP n.º 97/2002, por infração ao artigo 10, caput, e inciso II, Alínea “f”, da Circular Susep 
n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I, da Lei n.º 9.613/1998 (item 2). 

 
14) Processo Susep n.º 15414.100482/2011-73 

Interessada: CGFIS/COSU1/DISP1 
Assunto: Auto de Infração contra o Santander Brasil Seguros S.A. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 

 
O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 

considerando o Despacho COSU3/DISO7, de fls. 56/57, e o voto da Diretora de 
Fiscalização, de fls. 206/207, decidiu, por unanimidade, pela insubsistência do Auto de 
Infração Susep/CGFIS/COSU1 n.º 15/2011, de fls. 1/2, lavrado contra a Santander Brasil 
Seguros S.A. 
 
15) Processo Susep n.º 15414.100086/2011-46 – 4 Volumes 

Interessada: CGFIS/COSU1/DISP1 
Assunto: Auto de Infração contra a Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 192/2012, de fls. 420/424, o 
Parecer/PF-Susep/SP n.º 204/2012, de fls. 425/435, o 
Parecer/Susep/DIFIS/CGFIS/COSU3/DISU7 n.º 12/2014, de fls. 453/454, cópia do 
Despacho/PF-Susep/SCADM n.º 1563/2013, de fls. 459/460, e o voto da Diretora de 
Fiscalização, de fls. 463/464, decidiu, por unanimidade, pela subsistência parcial do Auto 
de Infração Susep/CGFIS/COSU1 n.º 20/2010, de fls. 1/3, lavrado contra a Porto Seguro 
Companhia de Seguros Gerais, CNPJ inscrito sob o n.º 61.198.164/0001-60, julgando 
insubsistente os itens 10 a 13 e subsistente os demais itens do refetido Auto de Infração, 
com a aplicação da pena indicada para cada infração verificada, conforme apresentado a 
seguir: 

 Dispositivo infringido: artigo 10, caput, e inciso I, alínea “a” (item 01), “b” (item 
02), “c” (item 03), “d” (item 04), “e” (item 05) e “f” (item 06), da Circular Susep n.º 380/2008, 
c/c o artigo 10, inciso I da Lei n.º 9.613/1998. Pena: multa no valor de R$ 90.000,00 (noventa 
mil reais), prevista no artigo 2.º, inciso II, alínea “c”, da Resolução CNSP n.º 97/2002, para 
cada item. 

 Dispositivo infringido: artigo 10, caput, e inciso II, alínea “d” (item 07), “e” (item 
08) e “f” (item 09), da Circular Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I da 
Lei n.º 9.613/1998. Pena: multa no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), 
prevista no artigo 2.º, inciso II, alínea “c”, da Resolução CNSP n.º 97/2002, 
para cada item. 

 
16) Processo Susep n.º 15414.100484/2011-62 

Interessada: CGFIS/COSU1/DISP1 
Assunto: Auto de Infração contra a Santander Capitalização S.A. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 720/2011, de fls. 81/86, o 
Parecer/PF-Susep/SP n.º 729/2011, de fls. 87/93, o Despacho/PF-Susep/SCADM n.º 
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173/2012, de fls. 94, o Despacho DIFIS/CGFIS/COSU3/DISU7, de fls. 112, e o voto da 
Diretora de Fiscalização, de fls. 115/116, decidiu, por unanimidade, pela subsistência 
parcial do Auto de Infração Susep/CGFIS/COSU1 n.º 16/2011, de fls. 01/11, lavrado contra o 
Santander Brasil Seguros S.A., CNPJ inscrito sob o n.º 03.209.092/0001-02, julgando 
insubsistente o item 6 e subsistente os demais itens do referido auto, por infração ao artigo 
14, caput, e inciso I, da Circular Susep n.º 380/2008 c/c o artigo 11, inciso II, alínea “a” da Lei 
n.º 9.613/98, aplicando a pena de multa no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), 
prevista na alínea “e” do inciso II, do artigo 2.º, da Resolução CNSP n.º 97/2002, para cada 
item. 

 
17) Processo Susep n.º 15414.000151/2011-34 

Interessada: CGFIS/COSU1 
Assunto: Representação contra a Icatu Capitalização S.A. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 147/2012, de fls. 86/89, a 
Nota/PF/Susep/SCADM n.º 319/2012, de fls. 91/93, o Despacho/PF-Susep/SCADM n.º 
1228/2012, de fl. 97, o Despacho PF-Susep n.º 1433/2012, de fl. 98, e o voto da Diretora de 
Fiscalização, de fls. 100/101, decidiu, por unanimidade, pela subsistência da 
Representação Susep/CGFIS/COSU1 n.º 84/2010, de fls. 1/4, lavrado contra a Icatu 
Capitalização S.A., CNPJ inscrito sob o n.º 74.267.170/0001-73, por infração ao artigo 14, 
caput, e inciso I, da Circular Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 11, inciso II, alínea “a”, da Lei 
n.º 9.613/1998, aplicando aos 6 itens da referida Representação, uma única pena de multa, 
no valor de R$ 144.083,33 (cento e quarenta e quatro mil, oitenta e três reais, e trinta e três 
centavos), prevista no artigo 2.º, inciso II, alínea “e” da Resolução CNSP n.º 97/2002, 
considerando a circunstância atenuante, prevista no inciso III do artigo 6.º da referida 
Resolução e o acréscimo de um sexto no valor da pena, em razão da continuidade delitiva. 
 
18) Processo Susep n.º 15414.002408/2010-10 – 2 Volumes 

Interessada: CGFIS/COSU1/DIRJ2 
Assunto: Auto de Infração contra a ARC Previdência Privada 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 788/2011, de fls. 202/209, o 
Parecer/Susep/PF/SP n.º 23/2012, de fls. 210/217, o Despacho/PF/Susep/SCADM n.º 
479/2012, de fl. 218, o Despacho PF-Susep n.º 551/2012, de fl. 219, e o voto da Diretora de 
Fiscalização, de fls. 231/232, decidiu, por unanimidade, pela subsistência integral do Auto 
de Infração Susep/CGFIS/COSU1/DIRJ2 n.º 9/2010, lavrado contra a Arc Previdência 
Privada, CNPJ inscrito sob o n.º 33.642.497/0001-09, por infração ao artigo 10, caput, e 
inciso I, alínea “f” da Circular Susep n.º 380/2008, c/c o artigo10, inciso I da Lei n.º 
9.613/1998, aplicando a pena de multa, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), 
prevista no artigo 2.º, inciso II, alínea “c”, da Resolução CNSP n.º 97/2002 (item 1); e por 
infração ao artigo 10, caput, e inciso I, alínea “c” da Circular Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 
10, inciso I da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a pena de multa, no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), prevista no artigo 2º, inciso II, alínea “a”, da Resolução CNSP n.º 
97/2002 (item 2). 
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19) Processo Susep n.º 15414.100646/2011-62 
Interessada: CGFIS/COSU1/DISP1 
Assunto: Representação contra a Vida Seguradora S.A. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 501/2013, de fls. 63/65, a Nota/PF-
Susep/SCADM n.º 834/2013, de fls. 66/67, o Despacho/PF-Susep/SCADM n.º 1122/2013, de 
fls. 68, e o voto da Diretora de Fiscalização, de fls 70/71, decidiu, por unanimidade, pela 
subsistência da Representação Susep/DIFIS/CGFIS/COSU1/DISP1 n.º 219/2011, lavrada 
contra a Vida Seguradora S.A., CNPJ inscrito sob o nº 02.238.239/0001-20, por infração ao 
artigo 10, caput, e inciso II, alínea “e” da Circular Susep n.º 380/2008, c/c artigo 10, inciso I, 
da Lei nº 9.613/1998 (item 1), e por infração ao artigo 10, caput, e inciso II, alínea “f” da 
Circular Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I, da Lei n.º 9.613/1998 (item 2), 
aplicando individualmente a cada item, a pena de advertência, prevista no artigo 2.º, inciso I, 
da Resolução CNSP n.º 97/2002. 

 
20) Processo Susep n.º 15414.100489/2011-95 

Interessada: CGFIS/COSU1/DISP1 
Assunto: Auto de Infração contra a Santander Seguros S.A. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 722/2011, de fls. 68/74, o 
Parecer/PF-Susep/SP/SCADM n.º 676/2011, de fls. 75/82, Despacho/PF-Susep/SCADM n.º 
1173/2012, de fls. 86, e o voto da Diretora de Fiscalização, de fls. 89/90, decidiu, por 
unanimidade, pela subsistência do Auto de Infração Susep/CGFIS/COSU1 n.º 14/2011, de 
fls. 1/6, lavrado contra Santander Seguros S.A., CNPJ inscrito sob o n.º 87.376.109/0001-06, 
por infração ao artigo 14, caput e inciso I, da Circular Susep n.º 380/08, c/c o artigo 11, inciso 
II, alínea “a”, da Lei n.º 9.613/98, aplicando aos 3 itens do referido auto de infração uma 
única pena de multa, no valor de R$ 151.666,67 (cento e cinquenta e um mil, seiscentos e 
sessenta e seis reais, e sessenta e sete centavos), prevista no artigo 2.º, inciso II, alínea “e”, 
da Resolução CNSP n.º 97/2002, considerando o acréscimo de um sexto no valor da pena 
em razão da continuidade delitiva. 

 
21) Processo Susep n.º 15414.003707/2010-63 

Interessada: CGFIS/COSU1/DIRJ2 
Assunto: Auto de Infração contra a Recíproca Assistência 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 772/2011, de fls. 51/55, a Nota/PF-
Susep/SCADM n.º 25/2012, de fls. 57/60, o Despacho/PF-Susep/SCADM n.º 335/2012, de fl. 
62, o Despacho PF-Susep n.º 417/2012, de fl. 63, e o voto da Diretora de Fiscalização, de 
fls. 75/76, decidiu, por unanimidade, pela subsistência do Auto de Infração 
Susep/CGFIS/COSU1/DIRJ2 n.º 16/2010, de fls. 1/2, lavrado contra a Recíproca 
Assistência, CNPJ inscrito sob o n.º 34.115.683/0001-44, por infração ao artigo 10, caput, e 
inciso I, alínea “c” da Circular Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I da Lei n.º 
9.613/1998, aplicando a pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
prevista no artigo 2.º inciso II, alínea “a”, da Resolução CNSP n.º 97/2002.  

 
 



Continuação da Ata do Conselho Diretor do dia 15 de janeiro de 2015. 

 

10 
 

 
 

22) Processo Susep n.º 15414.003197/2010-24 – 5 Volumes 
Interessada: CGFIS/COSU1/DIRJ1 
Assunto: Auto de Infração contra a Bradesco Auto/Re Cia. de Seguros 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 398/2010, de fls. 635/645, a 
Nota/Subprocuradoria de Contencioso Administrativo/PF-Susep n.º 226/2010, de fls. 
646/649, a Nota/PF-Susep/SCADM n.º 241/2012, de fls. 662/664, o Parecer 
Susep/DIFIS/CGFIS/COSU3/DISU7, n.º 14/2014, de fls. 704/705, e o voto da Diretora de 
Fiscalização, de fls. 710/712, decidiu, por unanimidade, pela subsistência parcial da 
Representação Susep/CGFIS/COSU1 n.º 80/2010, de fls. 1/20, lavrada contra a Bradesco 
Auto/Re Companhia de Seguros, julgando insubsistentes os itens 7 a 34 e subsistentes os 
demais itens da referida representação, com aplicação da pena indicada para cada infração 
verificada, conforme apresentado a seguir: 

 Item 1. Dispositivo infringido: artigo 10, caput, e inciso II, alínea “a”, da Circular 
Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I, da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a pena de 
advertência, prevista no artigo 2.º, inciso I, da Resolução CNSP n.º 97/2002. 

 Item 2. Dispositivo infringido: artigo 10, caput, e inciso II, alínea “b”, da Circular 
Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I, da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a pena de 
multa, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), prevista no artigo 2.º, inciso II, alínea “c” 
da Resolução CNSP n.º 97/2002. 

 Item 3. Dispositivo infringido: artigo 10, caput, e inciso II, alínea “c”, da Circular 
Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, inciso I, da Lei 9.613/1998, aplicando a pena de 
advertência, prevista no artigo 2.º, inciso I, da Resolução CNSP n.º 97/2002. 

 Item 4. Dispositivo infringido: artigo 10, caput, e inciso II, alínea “d”, da Circular 
Susep n.º 380/2008, c/c artigo10, inciso I, da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a pena de 
advertência, prevista no artigo 2.º, inciso I, da Resolução CNSP n.º 97/2002. 

 Item 5. Dispositivo infringido: artigo 10, caput, e inciso II, alínea “e”, da Circular 
Susep n.º 380/2008, c/c o artigo10, inciso I parágrafo 1.º, da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a 
pena de multa, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), prevista no artigo 2.º, inciso II, 
alínea “c”, da Resolução CNSP n.º 97/2002. 

 Item 6. Dispositivo infringido: artigo 10, caput, e inciso II, alínea “f”, da Circular 
Susep n.º 380/2008, c/c o artigo 10, parágrafo 1.º da Lei nº 9.613/1998, aplicando a pena de 
multa, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), prevista no artigo 2.º, inciso II, alínea 
“c”, da Resolução CNSP n.º 97/2002.  

 
23) Processo Susep n.º 15414.000639/2011-61 – 4 Volumes 

Interessada: CGFIS/COSU1 
Assunto: Representação contra a Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 642/2012, de fls. 577/580, o 
Despacho/PF-Susep/SCADM n.º 2038/2012, de fl. 581, o Despacho/PF-Susep n.º 
2179/2012, de fl. 582, o Despacho Susep/DIFIS/CGFIS/COSU3/DISU7, de fl. 588, e o voto 
da Diretora de Fiscalização de fls. 591/592, decidiu, por unanimidade, pela subsistência 
parcial da Representação Susep/CGFIS/COSU1 n.º 85/2010, fls. 1/4, lavrada contra a 
Prudential do Brasil Seguros de Vida, CNPJ inscrito sob o n.º 33.061.813/0001-40, julgando 



Continuação da Ata do Conselho Diretor do dia 15 de janeiro de 2015. 

 

11 
 

insubsistentes os itens 1 a 3 e subsistentes os demais itens da referida representação, com 
aplicação da pena indicada para cada infração verificada, conforme apresentado a seguir: 

 Itens 4 e 5 – Dispositivo infringido: artigo 14, caput e inciso I, da Circular Susep 
n.º 380/08, c/c o artigo 11, inciso II, alínea “a” da Lei n.º 9.613/1998, aplicando a pena de 
multa, no valor de 130.000,00 (cento e trinta mil reais), prevista no artigo 2.º, inciso II, alínea 
“e”, da Resolução CNSP n.º 97/2002, aplicada individualmente para cada item. 

 
24) Processo Susep n.º 15414.100653/2010-83 – 8 Volumes 

Interessada: CGFIS/COSU1/DISP1 
Assunto: Auto de Infração contra a Ace Seguradora S.A. 
Relatora: Helena Mulim Venceslau 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DIFIS/CGJUL/COAIP n.º 728/2011, de fls. 1049/1054, a 
Nota/PF-Susep/SP n.º 300/2012, de fls. 1064/1066, o Despacho/PF/Susep/SCADM n.º 
1195/2012, de fl. 1067, e o voto da Diretora de Fiscalização, de fls. 1071/1072, decidiu, por 
unanimidade, pela subsistência do Auto de Infração Susep/CGFIS/COSU1 n.º 19/10, de fls. 
1/2, lavrado contra a Ace Seguradora S.A., CNPJ inscrito sob o n.º 03.502.099/0001-18, por 
infração ao artigo 10, caput, inciso I, alíneas “c” (item 1), “d” (item 2), “e” (item 3), “f” (item 4), 
e inciso II, alíneas “d” (item 5), “e” (item 6), “f” (item 7), c/c o artigo 10, inciso I da Lei n.º 
9.613/1998, aplicando individualmente a cada um dos itens do referido auto de infração a 
pena de advertência, prevista no inciso I do artigo 2.º da Resolução CNSP n.º 97/2002. 

 
Extrapauta 

 
25) Processo Susep n.º 15414.002468/2014-58 

Interessada: DITEC/CGSOA/COARI 
Assunto: Minuta de Circular Susep que dispõe sobre o registro, o depósito centralizado, 

a custódia e a movimentação de ativos, títulos e valores mobiliários 
garantidores das provisões técnicas e fundos das sociedades seguradoras, 
entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização 
e resseguradores locais, bem como o acesso, pela Susep, a essas 
informações. 

Relator: Danilo Claudio da Silva 
 

O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 
considerando o Parecer Susep/DITEC/CGSOA/COARI n.º 20/2014, de fls. 13/15, a Nota/PF-
Susep/Subprocuradoria de Consultoria n.º 6/2015, de fls. 50/51, o Despacho/PF-Susep n.º 
71/2015, de fl. 52, e o voto do Diretor Técnico, de fl. 65, decidiu, por unanimidade, aprovar 
a minuta de Circular que dispõe sobre o registro, o depósito centralizado, a custódia e a 
movimentação de ativos, títulos e valores mobiliários garantidores das provisões técnicas e 
fundos das sociedades seguradoras, entidades abertas de previdência complementar, 
sociedades de capitalização e resseguradores locais, bem como o acesso, pela Susep, a 
essas informações. 

 
26) CI/Susep/AUDIT n.º 151/2014 

Interessada: AUDIT 
Assunto: Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT - 2015  
Relator: Nelson Victor Le Cocq D`Oliveira 

 
O Conselho Diretor da Superintendência de Seguros Privados - Susep, 

considerando a CI/Susep/Audit n.º 151/2014, decidiu, por unanimidade, aprovar a alteração 
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do escopo da ação 03 do Anexo A do PAINT/2015, passando a ser considerado o período 
de análise a partir da data de exoneração do atual Auditor-Chefe do cargo de Diretor de 
Fiscalização (26.8.2011). 

 
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. 
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Diretor Técnico 

 
 

Dilma Costa Rebello 
Diretora de Administração 
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Diretora de Fiscalização 

 
 

Nelson Victor Le Cocq D’Oliveira 
Diretor de Autorizações 

 
 

Cornélio Medeiros Pereira 
Procurador-Chefe da PF-Susep 

 
 

Gabriel Melo da Costa 
Chefe da Secretaria Geral Substituto 
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