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INTRODUÇÃO 

Entre janeiro e novembro de 2013, os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência 
complementar aberta contabilizaram R$ 165,4 bilhões em receitas. Trata-se de aumento de 13,5% 
em relação ao mesmo período do exercício anterior, representando cerca de 3,8% do PIB, sem 
considerar os recursos captados pelos planos de saúde, regulados pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), e a Previdência Complementar Fechada, regulada pela Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc). Nesse período, as reservas técnicas totais 
constituídas somam, aproximadamente, R$ 472,6 bilhões, proporcionando expressiva contribuição 
para a construção da poupança nacional e para o desenvolvimento econômico. 

Atuam nesses mercados 121 sociedades seguradoras, 20 sociedades de capitalização, 24 entidades 
abertas de previdência complementar e mais de 80.000 corretores de seguros. Há, ainda, 113 
resseguradores cadastrados e autorizados a fazer negócios no País, dos quais 14 são locais - 
incluindo o IRB Brasil Resseguros S.A., 32 são admitidos e 67 são eventuais, além de 38 corretoras 
de resseguro.  

Ressalta-se o crescimento do mercado de resseguros que, até novembro de 2013, atingiu a cifra de 
R$ 6,3 bilhões em prêmios, o que representa crescimento de 22,4% em relação ao mesmo período 
de 2012, demonstrando a continuidade do intenso processo de expansão do setor, influenciado tanto 
pelo desenvolvimento do mercado primário de seguros, como pela execução de grandes obras e 
projetos de infraestrutura em curso no País, que carecem de cobertura de resseguros para sua 
viabilização. Observa-se, também, a ampliação das aceitações, pelas companhias resseguradoras 
locais, em negócios do exterior, e a transformação do IRB Brasil Resseguros S.A., fundado em 
1939, em empresa privada, a partir de 1º de outubro de 2013. 

Em 2013, parte dos normativos editados teve o objetivo de corrigir as distorções verificadas nos 
processos de comercialização de produtos, prover maior transparência e, principalmente, 
estabelecer mecanismos de proteção ao consumidor. Nesse contexto, merecem destaque o conjunto 
de normas que regula o Seguro de Garantia Estendida e os demais ramos de seguro comercializados 
por meio das redes varejistas, os chamados “seguros massificados”, e a normatização da 
distribuição, cessão, subscrição e publicidade na comercialização de títulos de capitalização. Além 
disto, a Susep regulamentou a utilização de meios remotos nas operações relacionadas a seguro e 
previdência complementar aberta, ampliando as formas de oferta de produtos, estabelecendo, em 
contrapartida, requisitos de transparência e segurança para o consumidor, como, por exemplo, os 
elementos mínimos para bilhetes de seguro. 

Durante a implementação do Sistema de Registro Eletrônico de Produtos – REP, foram registrados, 
até dezembro de 2013, 2.311 novos produtos, um aumento de 20,7% em relação a 2012, e migrados 
2.388 produtos físicos, totalizando 4.699 produtos registrados eletronicamente no exercício. 

Ao longo de 2013, as ações de supervisão indireta foram orientadas para o aprimoramento da 
regulação de solvência do mercado supervisionado, com o intuito de preservar uma saudável 
situação financeira dos entes de mercado e, desta forma, assegurar o cumprimento de suas 
obrigações contratuais junto aos consumidores. Esforços foram direcionados ao aumento da 
aderência aos princípios básicos da IAIS e à adequação às recomendações apresentadas na última 
avaliação do FSAP (Programa de Avaliação do Setor Financeiro), conduzida pelo FMI e pelo 
Banco Mundial. 

O Plano Anual de Supervisão Direta para 2013 foi integralmente cumprido, envolvendo 
fiscalizações ordinárias, especiais, modulares e diligências programadas. 

Foi mantida como uma das prioridades o combate aos agentes que funcionam no mercado sem a 
autorização da Autarquia. Este combate se deu por meio de abertura de processo com base em 
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denúncias recebidas, processos judiciais de ação civil pública e cooperação com as atividades dos 
Ministérios Públicos e da Polícia Federal. No exercício, foram abertos mais de 80 processos de 
denúncia e lavradas cerca de 50 representações. Em conjunto com a Procuradoria Federal, foram 
ajuizadas dezenas de Ações Civis Públicas, a maioria com decisão favorável à Susep, suspendendo 
a atividade marginal de seguros das empresas denunciadas. 

Uma das ações mais importantes de 2013 foi a elaboração, e apresentação ao Ministério da 
Fazenda, de Minuta de Resolução CNSP que estabelece a obrigatoriedade de emissão das apólices, 
contratos, certificados, endossos, averbações, bilhetes e dos documentos de movimentação de 
sinistros, benefícios ou resgates pelas sociedades seguradoras e resseguradoras, entidades abertas de 
previdência complementar e sociedades de capitalização, em contas próprias de instituições de 
registro, custódia e de liquidação financeira. Esta norma, se aprovada, será o marco inicial da 
implantação de um sistema que, além de conferir maior qualidade e confiabilidade aos dados 
utilizados pela Susep em seus trabalhos de supervisão, permitirá aos consumidores o 
acompanhamento da existência e da veracidade das informações dos planos por eles contratados. 

Para fazer frente aos desafios representados pela regulação de um mercado em constante evolução e 
pelas demandas crescentes da sociedade por transparência, segurança e acesso a produtos e serviços 
em conformidade com as suas expectativas, a Susep vem investindo fortemente no desenvolvimento 
e aprimoramento de suas ferramentas de tecnologias, na capacitação de seu quadro funcional e no 
aperfeiçoamento de seus processos, como forma de contribuir para o alcance de sua missão 
institucional, qual seja, regular, supervisionar e fomentar os mercados de seguros, resseguros, 
previdência complementar aberta, capitalização e corretagem, promovendo a inclusão securitária e 
previdenciária, bem como a qualidade no atendimento aos consumidores. 
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GES TÕES 
COMPÕEM O RELATÓRIO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 

1.1.1. RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL  

 
Quadro I - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 

Poder e Órgão de Vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Ministério da Fazenda Código Siorg: 235 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Superintendência de Seguros Privados 
Denominação abreviada: Susep 
Código Siorg: 235 Código LOA: 2508 Código Siafi: 25208 
Situação: ativa 
Natureza Jurídica: Autarquia CNPJ: 42.354.068/0001-19 

Principal Atividade : Regulamentação e Fiscalização Código CNAE: 8413-2/00 
Telefones/Fax de contato:  (21) 3233-4102 (21) 3233-4000  
E-mail: seger.rj@susep.gov.br 
Página na Internet: http://www.susep.gov.br 
Endereço Postal: Av. Presidente Vargas no 730 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP 20.071-001 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 
Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, publicado no DOU de 22 de novembro de 1966. 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 
Decreto no 7.049, de 23 de dezembro de 2009, publicado no DOU de 24 de dezembro de 2009; Resolução CNSP no 
272, de 19 de dezembro de 2012, publicada no DOU de 24 de dezembro de 2012; Resolução CNSP no 299, de 16 de 
dezembro de 2013, publicada no DOU de 23 de dezembro de 2013; e demais atos normativos aplicáveis. 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
Portaria Susep no 5.520, de 9 de setembro de 2013 (Aprova os pilares estratégicos para o Planejamento Estratégico da 
Susep, ciclo 2012 a 2015), Portaria Susep no 5.581, de 30 de outubro de 2013 (Institui as metas globais e 
intermediárias para fins de avaliação de desempenho institucional da Superintendência de Seguros Privados – Susep, 
para o 3º Ciclo período 01/12/2013  a 30/11/2014), Deliberação Susep nº 135, de 20 de abril de 2009 (Código de Ética 
Profissional do Servidor da Superintendência de Seguros Privados – Susep). 
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código Siafi Nome 

173039 Sede 
173035 Gerência Regional de Fiscalização de São Paulo 

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código Siafi Nome 

17203 Superintendência de Seguros Privados 
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código Siafi da Unidade Gestora Código Siafi da Gestão 
173039 17203 
173035 17203 

Fonte: SUSEP 

 

1.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UN IDADE 

A Superintendência de Seguros Privados - Susep, Autarquia Especial vinculada ao Ministério da 
Fazenda, atua na regulação, supervisão, fiscalização e incentivo das atividades de seguros, 
previdência complementar aberta, capitalização e resseguros, protegendo os direitos dos 
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consumidores e os interesses da sociedade em geral. A Autarquia integra o Sistema Nacional de 
Seguros Privados - SNSP, em conjunto com o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, as 
sociedades seguradoras, os resseguradores, as sociedades de capitalização, as entidades de 
previdência complementar aberta e os corretores habilitados a atuar nesses segmentos. 

Cabe à Susep fixar diretrizes e normas da política de seguros privados; regular a constituição, 
organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema 
Nacional de Seguros Privados, bem como a aplicação das penalidades previstas; fixar as 
características gerais dos contratos de seguro, previdência complementar aberta, capitalização e 
resseguro; estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro; prescrever os critérios de 
constituição das sociedades seguradoras, de capitalização, entidades de previdência complementar 
aberta e resseguradores, com fixação dos limites legais e técnicos das respectivas operações; e 
disciplinar a corretagem do mercado e a profissão de corretor. 

A Susep, a fim de cumprir a finalidade que lhe foi atribuída, aprovou seu Plano Estratégico 2011-
2015, com previsão de revisões anuais a partir de 2012. O Planejamento Estratégico possui a função 
de construir, junto à Alta Administração, um consenso sobre os rumos desejados para a 
organização. 

Neste contexto, considerando-se a significativa mudança de diretrizes devido à alteração da Alta 
Administração da Susep em junho 2012, iniciou-se um intensivo processo de revisão do 
Planejamento Estratégico.  

Em 6 de novembro de 2012, por meio da Portaria Susep nº 4.961, foram aprovados os Pilares 
Estratégicos da Susep para o ciclo de 2012-2015, com a publicação do mapa estratégico, o qual 
alterou os objetivos estratégicos e os macroprocessos de trabalho. 

São os pilares estratégicos da Susep: 

• Missão: Regular, supervisionar e fomentar os mercados de seguros, resseguros, previdência 
complementar aberta, capitalização e corretagem, promovendo a inclusão securitária e 
previdenciária, bem como a qualidade no atendimento aos consumidores. 

• Visão: Mercado desenvolvido e diversificado de seguros, resseguros, previdência 
complementar aberta, capitalização e corretagem, com equilíbrio econômico preservado, 
inclusão securitária e previdenciária, e respeito aos direitos dos consumidores. 

• Valores: Segurança jurídica, eficácia e eficiência, transparência, sustentabilidade, ética, 
consensualidade e orientação ao público e ao mercado.  

Em 9 de setembro de 2013, foi aprovada a revisão completa do Plano Estratégico para o ciclo 2012-
2015, por meio da publicação da Portaria Susep nº 5.520. Esta portaria estabeleceu nove objetivos 
estratégicos a serem desenvolvidos por meio de 20 ações (iniciativas e projetos) a serem executadas 
no período de 9 de setembro de 2013 a 31 de dezembro de 2015. 

A seguir, são listados os nove objetivos estratégicos da Susep: 

• Aprimorar a supervisão dos mercados supervisionados. 

• Estimular a inclusão securitária e previdenciária, por meio de regulação e diversificação de 
produtos. 

• Atuar na manutenção do equilíbrio econômico e financeiro dos mercados supervisionados, 
buscando mecanismos mais efetivos para a preservação da solvência das entidades. 

• Promover a educação financeira e a orientação aos consumidores. 

• Coibir práticas ilegais. 
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• Aprimorar os processos de trabalho, seu gerenciamento e controle. 

• Aperfeiçoar as ações de desenvolvimento e de valorização dos servidores. 

• Prover ferramentas de tecnologia visando à melhoria do desempenho institucional. 

• Melhorar a execução dos recursos orçamentários. 

Relativo ao cumprimento do Plano Estratégico 2012-2015 no exercício de 2013, o item 2.1 deste 
Relatório de Gestão traz a síntese das realizações e análise dos resultados. 

1.3. ORGANOGRAMA FUNCIONAL  

 
Figura I – Organograma Funcional da Susep 

CONSELHO DIRETOR 

SUPERINTENDENTE 

Gabinente - GABIN Corregedoria - COGER 

Secretaria-Geral - SEGER Procuradoria Federal Junto à Susep 

Diretoria de Administração - 
DIRAD 

Diretoria de Autorizações - 
DIRAT 

Diretoria de Fiscalização - 
DIFIS 

Diretoria Técnica - DITEC 

CGPLA CGADM 

Auditoria Interna - AUDIT 

CGETI CGRAT CGPRO CGFIS CGJUL CGSOA 

 

CGPLA – Coordenação-Geral de Planejamento 
CGADM – Coordenação-Geral de Administração 
CGETI – Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação 
CGRAT – Coordenação-Geral de Registros e Autorizações 
CGPRO – Coordenação-Geral de Produtos 
CGFIS – Coordenação-Geral de Fiscalização Direta 
CGJUL – Coordenação-Geral de Julgamentos 
CGSOA – Coordenação-Geral de Monitoramento de Solvência 

 

1.3.1. CONSELHO DIRETOR  

Ao Conselho Diretor compete fixar a política geral da Susep; exercer as competências legais e 
regulamentares pertinentes; cumprir e fazer cumprir as suas deliberações e as do Conselho Nacional 
de Seguros Privados - CNSP; e fixar diretrizes e planejar as atividades inerentes à autarquia, com 
vistas à ordenação e supervisão dos mercados segurador, ressegurador, de capitalização e de 
previdência complementar aberta, e das sociedades e entidades participantes. 
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1.3.2. SUPERINTENDENTE  

Ao Superintendente incumbe planejar, dirigir, coordenar e controlar as atividades da Susep, em 
estreita consonância com as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados; 
representar a Susep; e convocar e presidir as reuniões do Conselho Diretor. 

1.3.3. GABINETE – GABIN  

Ao Gabinete compete representar o Superintendente em seu relacionamento administrativo, político 
e social; analisar reclamações formais apresentadas pelo público em geral sobre o funcionamento 
administrativo da Susep; coordenar o planejamento e a elaboração da pauta de despachos e 
audiências do Superintendente; e exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo 
Superintendente da Susep. 

1.3.4. SECRETARIA -GERAL – SEGER 

À Secretaria-Geral compete coordenar a política de comunicação interna e externa, da Susep, 
inclusive o atendimento ao público; coordenar o relacionamento da Susep com órgãos e organismos 
nacionais e internacionais; e exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo 
Superintendente da Susep. 

1.3.5. AUDITORIA INTERNA – AUDIT  

À Auditoria Interna compete realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de execução 
orçamentária, de pessoal e demais sistemas administrativos; realizar auditorias nos sistemas, 
processos e rotinas da Susep; e propor ao Conselho Diretor a adoção de medidas necessárias ao 
aperfeiçoamento do funcionamento das unidades administrativas da Susep. 

1.3.6. CORREGEDORIA – COGER 

À Corregedoria compete analisar a pertinência de denúncias relativas à atuação dos dirigentes e 
servidores da Susep, promovendo a instauração de sindicâncias e processos administrativos 
disciplinares. 

1.3.7. PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À SUSEP 

À Procuradoria Federal, na qualidade de órgão executor da Procuradoria-Geral Federal, compete 
representar judicial e extrajudicialmente a Susep; examinar, prévia e conclusivamente, os textos de 
editais de licitação, bem como contratos e instrumentos congêneres, os atos de inexigibilidade ou 
dispensa de licitação, portarias e atos normativos da Susep; exercer atividades de consultoria e 
assessoramento jurídicos aos órgãos da Susep, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 11 da 
Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993; e realizar a apuração da liquidez e certeza dos 
créditos, de qualquer natureza, inerentes às atividades da Susep, inscrevendo-os em dívida ativa, 
para fins de cobrança amigável ou judicial. 

1.3.8. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO – DIRAD  

A Diretoria de Administração é responsável pelo planejamento, organização, coordenação e 
controle da execução das atividades inerentes aos sistemas federais de planejamento, orçamento, 
administração financeira, contabilidade, recursos humanos, serviços gerais, administração dos 
recursos da informação e informática, gestão de documentos e arquivos e organização e inovação 
institucional. 



19 
 

1.3.8.1. Coordenação-Geral de Planejamento – CGPLA 

À Coordenação-Geral de Planejamento compete coordenar as atividades relacionadas ao 
planejamento estratégico, à programação plurianual e orçamentária, à contabilidade e à gestão dos 
recursos humanos da Susep. 

1.3.8.2. Coordenação-Geral de Administração – CGADM 

À Coordenação-Geral de Administração compete planejar, organizar, coordenar e supervisionar as 
atividades relacionadas à gestão de serviços, material, patrimônio, finanças, licitações, contratos e 
conformidade de gestão.  

1.3.8.3. Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação – CGETI 

À Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação compete: administrar o parque central de 
equipamentos e a infraestrutura básica de informática; administrar e zelar pela preservação e 
garantia da integridade das informações contidas nas bases de dados da Susep; promover o 
desenvolvimento dos processos de informatização da Susep, através do planejamento, organização, 
coordenação e supervisão das atividades de processamento de dados e de informações técnicas e 
administrativas; e promover a prospecção de novas tecnologias, difundi-las e assessorar as demais 
unidades da Susep em sua utilização. 

1.3.9. DIRETORIA DE AUTORIZAÇÕES – DIRAT  

À Diretoria de Autorizações compete administrar os processos de autorização e cadastramento das 
sociedades e entidades supervisionadas, bem como dos produtos comercializados, nos termos da 
legislação e regulamentação vigentes, e a manutenção do controle dos respectivos atos societários. 

1.3.9.1. Coordenação-Geral de Registros e Autorizações – CGRAT 

À Coordenação-Geral de Registros e Autorizações compete analisar a constituição, a transferência 
de controle societário, a reorganização societária e o cancelamento da autorização para 
funcionamento das entidades supervisionadas, mantendo o controle de suas alterações estatutárias; 
analisar e atualizar o cadastro de resseguradores admitidos e eventuais, e os registros de corretores 
de seguros e de resseguros; homologar os processos de Assembleia Geral, e de eleição e destituição 
de membros dos órgãos estatutários das entidades supervisionadas; analisar e autorizar os pedidos 
de ingresso no Consórcio DPVAT, de transferência de carteiras das entidades supervisionadas, de 
reconhecimento de ouvidorias, de adesão às ouvidorias coletivas e de concessão de prerrogativas; e 
propor e instruir a aplicação de processos administrativos sancionadores de representação. 

1.3.9.2. Coordenação-Geral de Produtos – CGPRO 

À Coordenação-Geral de Produtos compete analisar, aprovar, autorizar, suspender e cancelar os 
produtos e contratos comercializados pelos mercados supervisionados; analisar, quando for o caso, 
os contratos de resseguro e retrocessão; analisar e autorizar as operações realizadas em moeda 
estrangeira e os seguros contratados no exterior; analisar e acompanhar as Notas Técnicas Atuariais 
de Carteira estabelecidas nos normativos vigentes; desenvolver estudos e controles atuariais e 
propor a alteração e a elaboração de normas técnicas, relativas a produtos; prover apoio técnico para 
cadastramento de resseguradores admitidos e eventuais; atuar no aperfeiçoamento dos sistemas de 
informações relativas aos mercados supervisionados; efetuar avaliação de dados estatísticos para 
elaboração de relatórios técnicos de modo a subsidiar a análise dos produtos e Notas Técnicas 
Atuariais; realizar estudos estatísticos para subsidiar a geração e a divulgação de estatísticas 
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internas e externas e a elaboração de projeções; e propor e instruir a aplicação de processos 
administrativos sancionadores de representação. 

1.3.10. DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO – DIFIS  

À Diretoria de Fiscalização compete verificar a higidez econômico-financeira dos mercados de 
seguros, resseguros, previdência complementar aberta e capitalização e das sociedades e entidades 
supervisionadas, o cumprimento da regulamentação aplicável, a adoção de princípios, regras e 
práticas de governança, gestão e controles internos, e aplicar regime repressivo. 

1.3.10.1. Coordenação-Geral de Fiscalização Direta – CGFIS 

À Coordenação-Geral de Fiscalização Direta compete coordenar e executar as atividades de 
fiscalização direta desenvolvidas pela Susep nas sociedades e entidades supervisionadas, e nos 
demais agentes incluídos na esfera de competência da Susep; verificar a higidez econômico-
financeira dos mercados de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e capitalização e 
das sociedades e entidades supervisionadas; verificar o cumprimento da regulamentação aplicável, a 
adoção de princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos; deliberar sobre a 
concessão de prazo para solução de deficiências dos sistemas de controles internos das sociedades e 
entidades supervisionadas; propor e instruir a aplicação do regime repressivo; e executar as 
atividades relacionadas aos regimes especiais. 

1.3.10.2. Coordenação-Geral de Julgamentos – CGJUL 

À Coordenação-Geral de Julgamentos compete decidir sobre os Processos Administrativos 
Sancionadores – PAS cujos julgamentos, em primeira instância, sejam de sua alçada; encaminhar, 
para homologação ou revisão pelo Conselho Diretor, a sua decisão que julgar improcedente o 
Processo Administrativo Sancionador – PAS, nas hipóteses previstas em regulamento; apreciar e 
julgar pedidos de revisão, reconsideração e recurso; encaminhar à autoridade superior para fins de 
julgamento os recursos interpostos em Processos Administrativos Sancionadores – PAS; e apreciar 
e encaminhar parecer técnico conclusivo circunstanciado ao Conselho Diretor, para fins de 
julgamento. 

1.3.11. DIRETORIA TÉCNICA – DITEC  

À Diretoria Técnica compete monitorar as operações e o funcionamento das sociedades e entidades 
supervisionadas, por meio do acompanhamento entre outros, da constituição atuarial das respectivas 
provisões técnicas; da adequação da cobertura proporcionada pelos ativos garantidores, 
apresentados em garantia das referidas provisões; da compatibilidade entre os fluxos financeiros 
projetados ou estimados para os passivos e correspondentes ativos; de outros passivos não 
operacionais; do tratamento dispensado aos demais ativos financeiros constantes das carteiras de 
investimento das companhias; da implementação e desenvolvimento de modelos internos pelas 
companhias e da sua efetiva utilização nos processos de gestão corporativa; dos riscos incidentes 
sobre as operações das companhias e seus reflexos em sua solvência; do nível de capital requerido 
dos entes supervisionados, com base nos riscos incidentes, e das ações regulatórias 
correspondentes; das informações prestadas nos relatórios financeiros; e da estabilidade sistêmica 
do mercado supervisionado, através do estabelecimento e da atualização de ferramentas de 
supervisão macroprudencial. 

1.3.11.1. Coordenação-Geral de Monitoramento de Solvência – CGSOA 

À Coordenação-Geral de Monitoramento de Solvência compete monitorar as operações e o 
funcionamento das sociedades e entidades supervisionadas em relação à solvência, tanto sob o 
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ponto de vista individual quanto do grupo ou conglomerado a que pertençam; planejar, elaborar, 
implementar e executar procedimentos e rotinas necessários para o monitoramento a distância da 
solvência, considerando a política de supervisão baseada em riscos; acompanhar a constituição 
atuarial das provisões técnicas e autorizar a constituição de “Outras Provisões Técnicas”; monitorar 
outros passivos que não provisões técnicas; aferir a adequação da cobertura proporcionada pelos 
ativos garantidores, além do tratamento dispensado aos demais ativos constantes das carteiras de 
investimento das companhias; analisar a compatibilidade entre os fluxos financeiros 
projetados/estimados para os passivos e correspondentes ativos; acompanhar a implementação e o 
desenvolvimento de ferramentas técnicas para avaliação de riscos pelas companhias e sua efetiva 
utilização nos processos de gestão corporativa; analisar os impactos dos riscos incidentes sobre as 
operações das sociedades e entidades supervisionadas e seus reflexos na solvência de cada uma; 
estabelecer e monitorar os níveis de capital requeridos das sociedades e entidades supervisionadas e 
propor ações correspondentes; monitorar as informações prestadas nos reportes financeiros; 
monitorar a estabilidade sistêmica e a solvência dos mercados supervisionados; aprovar a liberação 
de vínculo de recursos depositados como garantia mínima por resseguradores admitidos e dos ativos 
oferecidos em cobertura das provisões técnicas das sociedades e entidades supervisionadas; 
acompanhar o limite de retenção das sociedades e entidades supervisionadas e autorizar a utilização 
de limites de retenção diferenciados; e propor e instruir a aplicação de processos administrativos 
sancionadores de representação, através de suas Coordenações. 

 

1.4. MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS 

No exercício de 2013, considerando as diretrizes traçadas no PPA 2012-2015, foi aprovada a 
revisão do Plano Estratégico, ciclo 2012-2015. Neste plano, foram identificados os macroprocessos 
finalísticos da Susep abaixo relacionados, que foram aprovados por meio da Portaria Susep nº 
5.520, de 09/09/2013. 

 
Quadro II – Macroprocessos finalísticos da Susep 

Diretoria Macroprocesso 
DIRAT Autorização 
DIFIS/DITEC Fiscalização 
DIRAT/DITEC/DIFIS Normatização 
SEGER Relacionamento com a Sociedade 

        Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/COPLE 

 
A Susep, orientada pelos Planos Plurianual e Estratégico, conduziu os macroprocessos finalísticos 
acima elencados com o objetivo de desempenhar sua missão institucional. 

O macroprocesso de Autorização foi conduzido segundo as seguintes ações: 

• Elaboração do 1º Relatório de Análise e Acompanhamento dos Mercados Supervisionados. 
Este relatório tem por objetivo fornecer novos subsídios ao mercado e ao público em geral, 
possibilitando maior entendimento acerca das operações, volume de receitas, reservas técnicas 
e resultados. 

• Até dezembro de 2013, foram registrados 2.311 novos produtos (975 de seguros, 404 de 
previdência complementar aberta e 932 de capitalização), um aumento de 20,7% em relação a 
2012, e migrados 2.388 produtos físicos (1411 de seguros, 871 de previdência complementar 
aberta e 106 de capitalização), totalizando 4.699 produtos registrados eletronicamente no 
período. 

Em relação ao macroprocesso de Fiscalização, observamos as seguintes realizações: 
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• A Susep, em 2013, ultrapassou a meta anual de fiscalização.  
A autarquia realizou, durante o período, 226 ações, superando a programação de 219. Ao todo, 
foram realizadas 120 ações de fiscalização junto a seguradoras, 28 junto a empresas de 
capitalização, 15 em companhias de previdência complementar aberta, 13 em resseguradoras, 
12 em sociedades corretoras, 27 em sociedades em regime especial, 9 em estipulantes e 2 no 
mercado marginal. 

• Publicação no site (www.susep.gov.br) do plano de fiscalização da autarquia, com o 
cronograma das empresas que serão fiscalizadas durante o período. O objetivo da medida foi 
tornar mais transparente o processo e evitar qualquer tipo de especulação quanto ao 
ordenamento das operadoras que serão fiscalizadas. 

• Realizados estudos sobre a criação de sistema de rating para auxiliar e direcionar as ações da 
Susep. 

• Instituídos seis grupos de trabalho para acompanhar as atividades dos comitês e subcomitês das 
associações internacionais de supervisores de seguros das quais a Susep é membro. 

• Realização de estudos e definição de projeto para desenvolvimento de sistema eletrônico para 
emissão de apólices e regulação de sinistros. Tal sistema propõe a determinação de que todas as 
operações que envolvam aceitação, transferência ou alteração de riscos; recebimento ou cessão 
de prêmios ou contribuições; e pagamento ou ressarcimento de sinistros, resgates ou benefícios 
tenham os respectivos documentos registrados e emitidos pelos Sistemas de Emissão de 
Apólices e Endossos e de Registro de Movimentações de Sinistros – SER. 

Da mesma maneira, o macroprocesso de Normatização obteve os seguintes avanços: 

• Edição de 22 Circulares Susep (Nº 461 a Nº 482) e de 31 Resoluções CNSP (Nº 275 a Nº 305) 
em 2013. 

• Regulação sobre a utilização de meios remotos nas operações relacionadas a planos de seguro e 
de previdência complementar aberta, por meio da Resolução CNSP – 294/2013. 

• Regulamentação do registro das operações de resseguro: Circular Susep – 474/2013.  

• Regulamentação de liquidez mínima no requerimento de capital: Resolução CNSP 302/2013.  

• Criação de um Comitê Permanente de Normas com a finalidade de analisar e opinar acerca de 
propostas de normativos da Susep e do CNSP que tenham conteúdo regulatório 
multidisciplinar: Portaria Susep nº 5.542/2013. 

Na seara do macroprocesso de Relacionamento com a Sociedade, foram envidados os seguintes 
esforços: 

• Elaboração e disponibilização no site da Susep da Carta de Serviços da Susep. 

• Novo sistema em fase final de homologação para as reclamações via internet, tornando mais 
ágil o envio da reclamação à ouvidoria do mercado supervisionado. 

• Revisão do Processo de Atendimento ao Consumidor, cujo destaque é a estipulação do prazo de 
60 dias para análise do processo, após a devida instrução. 

• Em 2013, foram registrados os seguintes dados de atendimento ao público: Reclamações = 
25.380; Reclamações enviadas às ouvidorias do mercado = 21.596; PACs instaurados = 786; 
Pareceres técnicos da DICAL = 307; Informações prestadas pelo Serviço de Informações ao 
Cidadão (SIC) = 4.658; Consultas registradas = 1.446; Outros tipos de atendimento = 18.810; 
e Total de atendimentos = 50.294. 
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No exercício de 2013, em cumprimento à ação “Redesenhar os processos de trabalho da Susep” do 
Plano Estratégico 2012-2015, foi estabelecida metodologia para identificar e descrever os processos 
de trabalho da Susep. Neste sentido, foram priorizados para serem redesenhados em 2014 os 
seguintes processos finalísticos: 

 
Quadro III - Redesenho de Processos em 2014 

Macroprocesso Processo a ser redesenhado em 2014 

Autorização 
Aumento de capital 
Autorização de empresas 

Fiscalização Representação 
Normatização Elaboração de Normativos 
Relacionamento com a Sociedade Atendimento ao Consumidor 

          Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/COPLE 

 

1.5. MACROPROCESSOS DE APOIO 

A partir da revisão do Planejamento Estratégico Institucional, ciclo 2012 – 2015, foram 
identificados os macroprocessos de apoio da Susep abaixo relacionados, aprovados por meio da 
Portaria Susep nº 4961, de 06/11/2012, e publicados, juntamente com os pilares estratégicos, na 
Seção 1, do DOU nº 216, de 08/11/2012. 

 
Quadro IV – Macroprocessos de apoio da Susep 

Diretoria Macroprocesso 
DIRAD Gestão Estratégica e Administrativa 

        Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/COPLE 

 
No exercício de 2013, a Susep desenvolveu diversas ações na condução do macroprocesso de 
Gestão Estratégica e Administrativa, das quais pode-se destacar: 

• Revisão do Plano Estratégico 2012-2015. 

• Avaliação de Desempenho Institucional – 2º Ciclo. 

• Avaliação de Desempenho Individual dos servidores que percebem a GDASUSEP. 

• Desenvolvimento de um Painel de Controle Estratégico para possibilitar a centralização e 
globalização das informações relativas aos indicadores de desempenho da Avaliação de 
Desempenho Institucional, Plano Estratégico e Plano Plurianual. 

• Convergência às Normas Internacionais de Contabilidade. 

• Elaboração de Metodologia para identificação e priorização dos processos de negócio da Susep. 

• Desenvolvimento de metodologia para o Mapeamento de Competências. 

• Seminário com foco no tema “Solvência II” com palestrantes da European Insurance and 
Occupational Pensions Authority. 

 

1.6. PRINCIPAIS PARCEIROS 

Os principais parceiros da Susep estão relacionados abaixo: 

• Advocacia-Geral da União 
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• Ministério Público Federal 

• Ministérios Públicos Estaduais 

• Departamento de Polícia Federal 

• Agência Nacional de Transportes Terrestres 

• As entidades de representação dos mercados supervisionados pela Autarquia 

A Susep vem também participando de Grupos de Trabalho, Comitês, entre outras formas de atuação 
em parceria com instituições públicas e privadas, podendo-se destacar: 

• Assessoria ao Itamaraty com relação à implementação de Seguro de Transporte Internacional 
na Guiana Francesa como parte do Acordo Brasil-França de Transporte Internacional. 

• Participação das reuniões realizadas na Câmara Temática dos Seguros do Agronegócio e no 
Comitê Gestor do Seguro Rural. 

• Estudos para a implementação do produto VGBL-Saúde, em parceria com a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar - ANS. 

• Convênios firmados com outros órgãos de supervisão, cujo objetivo é promover o intercâmbio 
de informações que contribuam para o aprimoramento da supervisão, tanto a nível da empresa 
individual como ao nível do conglomerado econômico. 

Membro integrante do Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiros, de Capitais, 
de Seguros, de Previdência e Capitalização - Coremec e do Comitê Nacional de Educação 
Financeira - Conef. 
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2. PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS 

2.1. PLANEJAMENTO DA UNIDADE 

O mercado de seguros brasileiro atravessa um momento de prosperidade, especialmente nos 
segmentos de seguros, previdência complementar aberta e resseguros, como pode ser observado 
pela evolução histórica do crescimento dos recursos arrecadados em prêmio direto, contribuições e 
provisões técnicas relativamente ao pagamento de sinistros, benefícios e resgates. 

Toda esta situação auspiciosa, além de ser consequência direta do crescimento econômico que o 
país tem vivido nos últimos anos, com o aumento da riqueza da população, inclusive com a 
ascensão da nova classe média, também reflete os esforços envidados pela Susep na busca do 
atingimento de seus maiores interesses: o desenvolvimento sustentável do mercado de seguros e 
previdência concomitante com a proteção dos interesses dos consumidores. 

No vértice do desenvolvimento sustentável do mercado de seguros e previdência, observa-se o 
aprimoramento da gestão das companhias, impulsionado por requerimentos regulatórios que 
acompanham o cenário internacional da supervisão prudencial baseada em riscos, que promovem 
maiores garantias tanto para o melhor funcionamento do negócio, seja por meio de investimentos 
com mais liquidez ou por meio do estabelecimento de métricas para dimensionar os riscos inerentes 
à atividade, quanto para a satisfação do segurado/participante com o serviço comprado, uma vez 
que ao se estabelecer requerimentos mais prudenciais para investimentos em ativos, cálculo de 
provisões e aferição de solvência, entre outros, mais garantias se tem de que a finalidade última de 
pagamento de sinistros e benefícios será alcançada. 

Outro ponto relevante na busca do alcance deste interesse é o papel desempenhado pela Susep no 
fomento de produtos que têm impacto direto na melhoria da qualidade de vida da população, tal 
como o microsseguro. Para tanto, não cabe apenas a autorização de um novo ramo, mas também a 
aplicação da lógica da proporcionalidade, que começa a permear todo o sistema de supervisão da 
Autarquia. 

No que tange diretamente ao interesse da Autarquia em se diminuir os riscos que se venha a ter na 
proteção aos interesses dos consumidores, a Susep elegeu temas como o combate ao mercado 
marginal e a coibição de práticas ilegais, aperfeiçoando os normativos que orientam as práticas de 
penalidades, buscando uma maior eficácia na atividade fiscalizatória. 

Em suma, a Susep permanece desempenhando seu papel de consolidar o arcabouço regulatório para 
enfrentar com rapidez e solidez quaisquer oscilações no contexto econômico nacional e 
internacional ao mesmo tempo em que se compromete a perseguir o alinhamento aos Princípios 
Básicos de Seguros, internacionalmente reconhecidos como as melhores práticas de supervisão 
prudencial, por meio do investimento contínuo em seu corpo técnico e em seus sistemas de 
informação, a fim de que o sucesso até então conquistado se estenda também aos anos que se 
seguem. 

Diante deste contexto, assume grande importância o planejamento estratégico, que proporciona 
sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela Superintendência, 
visando otimizar a interação com o ambiente, de modo a possibilitar a antecipação e a maior rapidez 
nas decisões frente às mudanças.  

O Planejamento Estratégico representa uma importante ferramenta utilizada para a construção do 
alinhamento estratégico da Susep. Por meio dele foram definidas as diretrizes e ações da Susep para 
o Ciclo 2012 a 2015, utilizando-se uma metodologia simples e objetiva, de fácil execução e 
monitoramento, contando com a participação da superintendência, diretorias, chefia de gabinete, 
secretaria-geral, coordenações-gerais, coordenações, servidores da sede e das regionais. 
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Visando a um mercado desenvolvido e diversificado de seguros, resseguros, previdência 
complementar aberta, capitalização e corretagem, com equilíbrio econômico preservado, inclusão 
securitária e previdenciária, e respeito aos direitos dos consumidores, a Susep norteia suas ações 
segundo o Plano Plurianual 2012-2015 e o Plano Estratégico 2012-2015. 

O Plano Plurianual contemplou a Susep em seu Programa 2039 (Gestão da Política Econômica e 
Estabilidade do Sistema) com o Objetivo 0895 (Desenvolver os mercados de Seguros, Resseguros, 
Previdência Complementar Aberta e Capitalização, protegendo os direitos dos consumidores, por 
meio de regulamentação clara e eficaz, de ações de supervisão e de atendimento e orientação à 
sociedade). 

Para alcançar este objetivo, foram acordadas as seguintes iniciativas: 

• 03OM: Fomentar os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência 
complementar aberta, por meio de regulamentação. 

• 03ON: Desenvolver e aperfeiçoar produtos destinados à inclusão social e financeira de famílias 
de baixa renda, que enfrentam maiores riscos e encontram mais dificuldades na superação de 
crises, por meio dos microsseguros, desenvolvendo e aperfeiçoando novos produtos, menos 
onerosos (com menores custos administrativos e tributários) e com regras simples e fáceis de 
entender. 

• 03OO: Promover a educação securitária e previdenciária e a orientação à sociedade sobre os 
mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta. 

• 04FM: Supervisionar os mercados de seguros, resseguros, capitalização e previdência 
complementar aberta, com foco na prevenção de riscos e na manutenção da solvência das 
entidades. 

O Plano Estratégico atual, devido à significativa mudança de diretrizes em função da alteração da 
Alta Administração da Susep em junho de 2011, iniciou um intensivo processo de revisão, 
finalizado em 9 de setembro de 2013. 

A figura a seguir exibe o mapa estratégico vigente, contendo os objetivos para o ciclo 2012-2015: 
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Figura II – Mapa estratégico 

 
 
Pela análise do Mapa Estratégico acima, por meio da leitura dos pilares e objetivos estratégicos, 
verifica-se o alinhamento e vinculação do Plano Estratégico ao Plano Plurianual. 

Da mesma maneira, pelo exame do Mapa acima exibido, pode-se verificar o Plano Estratégico 
como o instrumento da Susep para o cumprimento das competências legais atribuídas a esta 
Autarquia, registradas no item 1.2 deste Relatório. 

O Plano Estratégico 2012-2015 possui 15 ações para o exercício de 2013, composta de projetos e 
iniciativas que contemplam os nove objetivos estratégicos.  

A tabela abaixo relaciona as ações executadas no exercício de referência: 
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Tabela I – Portfólio Estratégico das ações com metas para 2013 

OBJETIVO ESTRATÉGICO AÇÃO 

Aprimorar a supervisão dos mercados 
supervisionados 

Aprimorar o grau de aderência aos princípios básicos de seguros 
emanados pela IAIS, considerando a realidade brasileira 
Revisar e consolidar as normas da Susep e do CNSP 
Elaborar projeto para a criação da Comissão Nacional de Seguros 
atualização e aprimoramento da legislação dos mercados de 
seguro, resseguro, previdência complementar aberta, capitalização 
e corretagem 
Desenvolver sistema eletrônico para emissão de apólices e 
regulação de sinistros 
Participar efetivamente nos organismos internacionais 

Estimular a inclusão securitária e previdenciária, 
por meio de regulação e diversificação de 
produtos  

Regular os canais de distribuição e a comercialização de seguros 
massificados 

Atuar na manutenção do equilíbrio econômico e 
financeiro dos mercados supervisionados, 
buscando mecanismos mais efetivos para a 
preservação da solvência das entidades 

Aprimorar os mecanismos contábeis, atuariais e de supervisão 

Criar sistema de rating para auxiliar e direcionar as ações da Susep 

Promover a educação financeira e a orientação 
aos consumidores 

Elaborar programa de educação securitária e previdenciária 

Coibir práticas ilegais 
Aprimorar a proteção ao consumidor e a supervisão do mercado 
por meio da fiscalização "in loco" 

Aprimorar os processos de trabalho, seu 
gerenciamento e controle 

Redesenhar os processos de trabalho da Susep 
Desenvolver e implementar Plano de Comunicação Institucional 

Aperfeiçoar as ações de desenvolvimento e de 
valorização dos servidores 

Desenvolver projeto de capacitação em língua estrangeira 

Prover ferramentas de tecnologia visando à 
melhoria do desempenho institucional 

Manter a Susep com parque de TI moderno e atualizado 

Melhorar a execução dos recursos orçamentários  
Aprimorar a transparência da elaboração e execução do orçamento 
da Susep 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/COPLE 

 
Para cada projeto ou iniciativa constante do Plano Estratégico foram elaborados planos de ação 
divididos por exercício (2013 a 2015), seguindo as metas estabelecidas. Tais planos foram 
planejados pelas áreas responsáveis e corresponsáveis, auxiliadas pela DIRAD/CGPLA. 

O gráfico I apresenta uma visão geral do cumprimento do portfólio estratégico referente ao 
exercício de 2013. Para o cálculo do índice de execução satisfatória foram consideradas as ações 
que alcançaram 100% da meta referente ao exercício e aquelas cumpridas parcialmente, mas que 
possuem planos de ação validados para cumprimento até o final da vigência do Plano Estratégico 
2012-2015. 

 



 

Gráfico I – Situação de cumprimento do portfólio estratégico de 2013

É importante ressaltar que a revisão do
com metas para os exercícios de 2013, 2014 e 2015. 

Neste sentido, o cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2013, cuj
estratégicos e ações encontram
para este exercício, por meio de produtos intermediários que contribuirão para o alcance de cada 
ação estratégica até o final do exercício de 2015.

 

Tabela II - S

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
Aprimorar a supervisão dos 
mercados supervisionados 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:  
Estimular a inclusão securitária e 
previdenciária, por meio de 
regulação e diversificação de 
produtos 

Metas cumpridas
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Situação de cumprimento do portfólio estratégico de 2013

É importante ressaltar que a revisão do Plano Estratégico foi finalizada em 9 de setembro de 2013, 
com metas para os exercícios de 2013, 2014 e 2015.  

Neste sentido, o cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2013, cuj
estratégicos e ações encontram-se descritos na tabela I, reflete o percentual alcançado unicamente 
para este exercício, por meio de produtos intermediários que contribuirão para o alcance de cada 
ação estratégica até o final do exercício de 2015. 

Situação das ações estratégicas com metas para 2013

 

Aprimorar o grau de aderência aos 
princípios básicos de seguros emanados 
pela IAIS, considerando a realidade 
brasileira. 
 
Situação: cumprimento de 84%. 

Revisar e consolidar as normas da 
Susep e do CNSP.
 
Situação:
exercício 

Elaborar projeto para a criação da 
Comissão Nacional de Seguros 
atualização e aprimoramento da 
legislação dos mercados de seguro, 
resseguro, previdência complementar 
aberta, capitalização e corretagem. 
 
Situação: cumprimento de 100%. 

Desenvolver sistema eletrônico para 
emissão de apólices e regulação de 
sinistros. 
 
Situação:

Participar efetivamente nos organismos internacionais.
 
Situação: cumprimento de 82%.  

 
Regular os canais de distribuição e a comercialização de seguros massificados 
 
Situação: cumprimento de 100%. 

8

4

3

Metas cumpridas Metas parcialmente cumpridas Metas não cumpridas

EXECUÇÃO 
SATISFATÓRIA: 80%

Situação de cumprimento do portfólio estratégico de 2013 

 
Plano Estratégico foi finalizada em 9 de setembro de 2013, 

Neste sentido, o cumprimento das metas estabelecidas para o exercício de 2013, cujos objetivos 
, reflete o percentual alcançado unicamente 

para este exercício, por meio de produtos intermediários que contribuirão para o alcance de cada 

estratégicas com metas para 2013 

Revisar e consolidar as normas da 
Susep e do CNSP. 

Situação: ação não executada no 
 de 2013. 

Desenvolver sistema eletrônico para 
emissão de apólices e regulação de 

 

Situação: cumprimento de 65%. 

internacionais. 

Regular os canais de distribuição e a comercialização de seguros massificados  

Metas não cumpridas

EXECUÇÃO 
SATISFATÓRIA: 80%
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 
Atuar na manutenção do equilíbrio 
econômico e financeiro dos 
mercados supervisionados, 
buscando mecanismos mais 
efetivos para a preservação da 
solvência das entidades 

Aprimorar os mecanismos contábeis, atuariais e de supervisão 
 
Situação: cumprimento de 100%. 

Criar sistema de rating para auxiliar e direcionar as ações da Susep 
 
Situação: cumprimento de 100%. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: 
Promover a educação financeira e 
a orientação aos consumidores 

Elaborar programa de educação securitária e previdenciária 
 
Situação: ação não executada no exercício de 2013. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: 
Coibir práticas ilegais 

Aprimorar a proteção ao consumidor e a supervisão do mercado por meio da 
fiscalização "in loco" 
 
Situação: cumprimento de 100%. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: 
Aprimorar os processos de 
trabalho, seu gerenciamento e 
controle 

Redesenhar os processos de trabalho da Susep 
 
Situação: cumprimento de 100%. 

Desenvolver e implementar Plano de Comunicação Institucional 
 
Situação: ação não executada no exercício de 2013. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: 
Aperfeiçoar as ações de 
desenvolvimento e de valorização 
dos servidores 

Desenvolver projeto de capacitação em língua estrangeira 
 
Situação: cumprimento de 69%. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: 
Prover ferramentas de tecnologia 
visando à melhoria do desempenho 
institucional 

Manter a Susep com parque de TI moderno e atualizado 
 
Situação: cumprimento de 42%. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: 
Melhorar a execução dos recursos 
orçamentários 

Aprimorar a transparência da elaboração e execução do orçamento da Susep 
 
Situação: cumprimento de 100%. 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/COPLE 

 
Conforme retratado no gráfico I e detalhado na tabela II, 53% das ações tiveram sua meta 
plenamente alcançada em 2013, enquanto 27% cumpriram parcialmente os planos de ação e 20% 
não foram executadas. 

As principais dificuldades encontradas para o não cumprimento das metas acordadas foram: 

• Orçamento: limite de empenho imposto à Susep (Portaria MP 268/2013, definido pela Portaria 
MF 606/2013) limitou e realocou recursos necessários a execução das ações estratégicas. 

• Fatores externos: dificuldade de aprovação de legislação ligada ao Poder Legislativo e ao 
CNSP; problemas ligados a parcerias. 

• Comunicação: problemas de comunicação interna e externa. 

• Pessoal: problemas relacionados ao quantitativo de servidores. 

Durante o processo de revisão dos Planos de Ação para os exercícios de 2014 e 2015, tais 
dificuldades serão consideradas e serão utilizadas estratégias para identificação e mitigação de 
riscos relativos. 

Além disto, durante os trabalhos de planejamento estratégico realizados em 2013, foram destacados 
os seguintes projetos e iniciativas: 
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Quadro V – Painel Estratégico Resumido 

Tema Estratégico Objetivo Estratégico Projeto/Iniciativa 

Sociedade 

Aprimorar a supervisão dos mercados 
supervisionados 

Aprimorar o grau de aderência aos princípios básicos 
de seguros emanados pela IAIS, considerando a 
realidade brasileira. 
Aprimorar a regulação do seguro obrigatório DPEM. 
Revisar e consolidar as normas da Susep e do CNSP. 
Elaborar projeto para a criação da Comissão Nacional 
de Seguros, atualização e aprimoramento da 
legislação dos mercados de seguro, resseguro, 
previdência complementar aberta, capitalização e 
corretagem. 
Desenvolver sistema eletrônico para emissão de 
apólices e regulação de sinistros 
Participar efetivamente nos organismos 
internacionais. 

Estimular a inclusão securitária e 
previdenciária, por meio da 
diversificação dos canais de acesso e 
de produtos. 

Analisar o impacto do segmento de microsseguros no 
Brasil. 
Regular os canais de distribuição e a comercialização 
de seguros massificados, 

Atuar na manutenção do equilíbrio 
econômico e financeiro dos mercados 
supervisionados, buscando mecanismos 
mais efetivos para a preservação da 
solvência das entidades. 

Aprimorar os mecanismos contábeis, atuariais e de 
supervisão. 

Criar sistema de rating para auxiliar e direcionar as 
ações da Susep. 

Promover a educação financeira e a 
orientação aos consumidores. 

Elaborar programa de educação securitária e 
previdenciária. 

Coibir práticas ilegais. 
Aprimorar a proteção ao consumidor e a supervisão 
do mercado por meio da fiscalização "in loco". 

Processos 
Aprimorar os processos de trabalho, 
seu gerenciamento e controle. 

Redesenhar os processos de trabalho da Susep. 
Desenvolver e implementar Plano de Comunicação 
Institucional. 
Elaborar estudo para implantar o Processo Eletrônico 
de Documentos na Susep. 

Recursos 
Aperfeiçoar as ações de 
desenvolvimento e de valorização dos 
servidores. 

Aperfeiçoar o programa de desenvolvimento 
gerencial. 
Desenvolver projeto de capacitação em língua 
estrangeira. 
Manter a Susep com parque de TI moderno e 
atualizado. 
Aprimorar a transparência da elaboração e execução 
do orçamento da Susep. 
Aprimorar o processo de contratações indiretas de 
bens e serviços. 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/COPLE  
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2.2. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E RESULT ADOS 
ALCANÇADOS 

2.2.1. PROGRAMA TEMÁTICO  

Quadro VI – Programa Temático 

Identificação do Programa de Governo 
Código Programa 2039 
Título   Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional 

Esfera de Recursos - PPA e LOA (em R$ 1,00) 

Esfera 
a) Global PPA  

2012-2015 

b) Dotação 
 Posição final 

2012 

c) Dotação 
 Posição final 

2013 

d) 
Remanescente 

(a-b-c) 
Orçam. Fiscal e da Seguridade Social - OFSS  - 858.600,00 2.150.399,00 -3.008.999,00 

Orçamento de Investimentos – OI  -  - -   - 
Outras Fontes  - -   - -  

Total  - 858.600,00 2.150.399,00 -3.008.999,00 
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2013 (em R$ 1,00) 

 Lei Orçamentária 2013 

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  Orçamento de 
Investimento  

e)Despesa 
Empenhada 

f)Despesa Liquidada g)Despesa Paga 
h)Restos a Pagar (inscrição 2013) 

i)Despesa 
Realizada h.1)Processados 

h.2) Não 
Processados 

191.231.734,24  185.372.195,02  183.778.524,22  5.259.682,34  5.859.539,22  - 
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores 

Tipo j)Posição em 1/01/2013 k)Valor 
Liquidado l)Valor Pago m)Valor 

Cancelado n)Valor a Pagar 

Não processados 5.063.660,62  -  3.967.130,12  482.425,43  614.105,07  
Processados 3.789.850,59  121.059,51  - 1.316,34  3.667.474,74  

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

 

2.2.1.1. Análise Situacional 

A Susep participa do Programa Temático 2039 – Gestão da Política Econômica e Estabilidade do 
Sistema Financeiro Nacional. 

Objetivo da Susep – 0895 – Desenvolver os Mercados de Seguros, Resseguros, Previdência 
Complementar Aberta e Capitalização, protegendo os direitos dos consumidores, por meio de 
regulamentação clara e eficaz, de ações de supervisão e de atendimento e orientação à sociedade.  

Meta – Desenvolver os Mercados de Seguros, Resseguros, Previdência Complementar Aberta e 
Capitalização, buscando a formação de poupança popular e a proteção da sociedade contra prejuízos 
financeiros, aumentando em 30% as reservas desses mercados corrigidas pelo IPCA ou outro índice 
que, porventura, venha a substituí-lo no período 2012 – 2015. Para alcançá-la até 2015, foi 
projetado um crescimento médio de 7,5% a.a. 

Resultado alcançado para a Meta – Tendo em vista o período para avaliação do objetivo se iniciar 
em 01/01/2012 e findar em 31/12/2015, ou seja, compreender oito semestres, apresenta-se um 
crescimento nas provisões técnicas de R$ 351 bilhões para R$ 441 bilhões apenas nos primeiros três 
semestres do período, o que representa em termos percentuais um crescimento de 25,6%. 

Mostra-se claro que mesmo eventuais comprometimentos no crescimento econômico ou na 
rentabilidade dos fundos de investimentos não trarão problemas para o atendimento da meta de 
aumento de 30% no valor das provisões entre 2012 e 2015. 



33 
 

Avaliação crítica da Meta - No período de avaliação da meta o valor aumentou para R$ 441 bilhões 
em 30/6/2013, que é a data base para o monitoramento das metas e dos indicadores sob a 
responsabilidade de medição da Susep neste PPA. Como já mencionado, isso representa um 
crescimento de 25,6% no período. 

A maior parcela do crescimento das reservas é representada pelas contribuições dos participantes 
dos planos de previdência. Tais contribuições são quase que integralmente adicionadas ao saldo das 
reservas técnicas, tendo em vista a baixa conversão em benefícios ou resgates no atual estágio de 
desenvolvimento do mercado previdenciário. 

Outra parcela (menos representativa) do crescimento refere-se à capitalização atuarial das reservas, 
ou seja, reflete a taxa de juros contratual e a própria rentabilidade dos fundos em que os recursos 
são aplicados. 

Para o próximo exercício são esperados impactos positivos no nível das contribuições, tendo em 
vista um cenário de maior crescimento econômico. Houve uma reversão no cenário econômico com 
a subida da taxa de juros da economia que trará um aumento nas reservas dos fundos – PGBL e 
VGBL. 

De qualquer modo, espera-se que a meta de aumento de 30% do valor das reservas até 2015 seja 
superada. 

 

2.2.2. OBJETIVO  

Quadro VII – Objetivo 

Identificação do Objetivo  

Descrição 
 Desenvolver  os mercados de Seguros, Resseguros, Previdência Complementar Aberta e 
Capitalização, protegendo os direitos dos consumidores, por meio de regulamentação clara e eficaz, 
de ações de supervisão e de atendimento e orientação à sociedade. 

Código 895 Órgão Superintendência de Seguros Privados – Susep 

Programa 
Gestão da Política Econômica e Estabilidade do 
Sistema Financeiro Nacional 

Código 2039 

              
METAS QUANTITATIVAS NÃO REGIONALIZADAS 

Sequencial Descrição da Meta 
Unidade 
medida 

a)Prevista 
até 2015 

b)Realizada 
em 2013 

c)Realizada até 
2013 

d)% Realização 
(c/a) 

  

Desenvolver os 
Mercados de Seguros, 
Resseguros, Previdência 
Complementar Aberta e 
Capitalização, buscando 
a formação de poupança 
popular e a proteção da 
sociedade contra 
prejuízos financeiros, 
aumentando em 30% as 
reservas desses 
mercados corrigidas 
pelo IPCA ou outro 
índice que, porventura, 
venha a substituí-lo no 
período 2012-2015 

% 30 31,82 31,82   
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2.2.2.1. Análise Situacional 

Programa 2039 - Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional. 

Ação 20VH – Fiscalização e Regulamentação de Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização 
e Previdência Complementar Aberta. 

Plano Orçamentário 0001 – Fiscalização dos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e 
Previdência Complementar Aberta. 

A Autarquia atingiu 54 fiscalizações ordinárias, 44 diligências, 51 fiscalizações modulares, 7 
fiscalizações especiais, 43 demandas internas/externas e 27 regimes especiais, totalizando 226 e 
superando a meta, que era de 101.* 

Plano Orçamentário 0002 – Regulamentação dos Mercados de Seguros, Resseguros, 
Capitalização e Previdência Complementar Aberta. 

A meta de 4.318 foi superada pelo resultado alcançado de 4.382. Este resultado inclui Resoluções 
do CNSP, Circulares e Cartas-Circulares da Susep, cuja apuração considera as normas publicadas 
de forma cumulativa. 

Plano Orçamentário 0003 – Educação e Orientação sobre os Mercados de Seguros, Resseguros, 
Capitalização e Previdência Complementar Aberta. 

Devido às restrições orçamentárias impostas pela Portaria MP 268 de 30 de julho de 2013 (DOU 
31/07/2013), o limite de empenho inicialmente programado para esta Ação teve que ser realocado. 

* Fiscalizações Ordinárias: baseadas na análise da situação econômico-financeira das entidades;  

Diligências: baseada no acompanhamento de Tabelas de Deficiências, propostas surgidas em Relatórios de Fiscalização 
para acompanhamento de algum assunto específico oriundo de fiscalizações anteriores bem como atendimentos de 
demandas já conhecidas do Ministério Público e verificação de providências tomadas a partir de ações judiciais; 

Fiscalizações Modulares: ações voltadas a temas específicos com abordagem em módulos de trabalho pré- definidos. 
(Garantia de Obrigações Contratuais / Garantia Estendida / Rural / Responsabilidade Civil do Transportador - Cargas / 
Consumidor / Cosseguro / Prevenção à Lavagem de Dinheiro); Fiscalizações Especiais: situações de entidades com 
relevantes problemas de solvência; Demandas Internas/Externas: ações decorrentes de denúncias, de solicitações de 
órgãos governamentais ou de outras fontes internas ou externas; e  

Regimes Especiais: ações sobre as empresas submetidas aos Regimes Especiais. 
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2.2.3. AÇÕES 

2.2.3.1. Ações – OFSS 

Quadro VIII – Ações – OFSS 

Identificação da Ação 1 

Código 
0181                                                                                                                         
Tipo: Operação Especial 

Título Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 
Programa 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União 
Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados – Susep 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo: 
(     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

53.144.925,00 57.719.215,00 56.387.732,98 55.387.732,98 55.460.222,64 927.510,34 - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

Valor em 01/01/2013 Valor Liquidado Valor Cancelado 
Descrição da 

Meta 
Unidade de medida Realizada 

-  -  -  -  - -  
 

Identificação da Ação 2 

Código 
00G5                                                                                                                 
Tipo: Operação Especial 

Título 
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 
Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e 
Requisições de Pequeno Valor 

Programa 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 
Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados – Susep 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo:       
(     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

34.430,00 46.930,00 - - - - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 01/01/2013   Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

 - -  -  -  -  - 
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Identificação da Ação 3 

Código 
20VH                                                                                                                                
Tipo: Atividade 

Título 
Fiscalização e Regulamentação de Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e 
Previdência Complementar Aberta 

Iniciativa 
Assegurar o crescimento e o desenvolvimento dos mercados de seguros, resseguros, 
capitalização e previdência complementar aberta, buscando a sua credibilidade, por meio de 
regulamentação clara e eficaz e de ações de supervisão com foco na prevenção de riscos 

Objetivo 

Desenvolver os mercados de Seguros, Resseguros, Previdência Complementar Aberta e 
Capitalização, protegendo os direitos dos consumidores, por meio de regulamentação clara e 
eficaz, de ações de supervisão e de atendimento e orientação à sociedade                      
Código: 0895 

Programa 2039 - Gestão da Política e Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional 
Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados – Susep 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo:  
(     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

2.150.399,00 2.150.399,00 727.707,95 677.083,73 677.083,73 - 50.624,22 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 
Montante 

Previsto Reprogramado  Realizado 
Fiscalização e Regulamentação de Mercados de Seguros, Resseguros, 
Capitalização e Previdência Complementar Aberta 

Fiscalização 
realizada 101 -  226 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 01/01/2013   Valor Liquidado Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

 -   -   -   -  - -  
 

Identificação da Ação 4 

Código 
20TP                                                                                                                                       
Tipo: Atividade  

Título Pagamento de Pessoal Ativo da União 
Programa 2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 
Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados – Susep 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo:  
(     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

77.939.915,00 92.385.083,00 91.310.402,40 90.882.781,40 90.865.089,23 17.692,17 427.621,00 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado  Realizado 

- -  -   -   -  
 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 

Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 
 Valor em 01/01/2013   Valor Liquidado   Valor Cancelado  Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

 - -  -  -  - -  
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Identificação da Ação 5 

Código 
2000                                                                                                                                  
Tipo: Atividade 

Título Administração da Unidade 
Programa 2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 
Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados – Susep 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo:  
(     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

30.836.983,00 30.836.983,00 16.741.393,40 11.561.055,88 11.549.923,88 11.132,00 5.180.337,52 

Execução Física 

Descrição da meta 
Unidade 

de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado  Realizado 
- -  -   -   -  

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 01/01/2013   Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

 - -  - -  -  -  
 

Identificação da Ação 6 

Código 
2004                                                                                                                                      
Tipo: Atividade 

Título 
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 
Dependentes 

Programa 2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 
Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados – Susep 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo:  
(     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

950.526,00 1.080.526,00 1.015.986,53 1.013.098,21 1.013.098,21 - 2.888,32 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado  Realizado 
Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, 
Militares e seus Dependentes Pessoa beneficiada 779  - 988 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 01/01/2013   Valor Liquidado    Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

 - -  -  -  - -  
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Identificação da Ação 7 

Código 
2010                                                                                                                                  
Tipo: Atividade  

Título Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares 
Programa 2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 
Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados – Susep 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo:              
(     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

54.000,00 66.000,00 61.610,94 61.003,20 61.003,20 - 604,74 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado  Realizado 
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e 
Militares Criança atendida 51 -  65 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 01/01/2013   Valor Liquidado  Valor Cancelado Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

 - -  -  -  - -  
 

Identificação da Ação 8 

Código 
2011                                                                                                                                
Tipo: Atividade 

Título Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares 
Programa 2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 
Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados – Susep 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo:                
(     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

118.848,00 123.348,00 121.059,89 116.559,89 116.559,89 - 4.500,00 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado  Realizado 
Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares Pessoa beneficiada 55 -  63 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 01/01/2013   Valor Liquidado    Valor Cancelado   Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

 - -  -  -  - -  
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Identificação da Ação 9 

Código 
2012                                                                                                                                 
Tipo: Atividade 

Título Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares 
Programa 2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 
Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados – Susep 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo: 
(     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

1.584.000,00 2.146.800,00 2.137.032,38 2.133.133,98 2.133.133,98 - 3.898,40 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado  Realizado 
Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares Pessoa beneficiada 434 -  474 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 01/01/2013   Valor Liquidado    Valor Cancelado  Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

 - -  -  - -  -  
 

Identificação da Ação 10 

Código 
4641                                                                                                                                           
Tipo: Atividade  

Título Publicidade de Utilidade Pública 
Programa 2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 
Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados – Susep 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo:             
(     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação   Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

1.500,00 1.500,00 - - - - - 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado  Realizado 
- -  -   -   -  

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 01/01/2013   Valor Liquidado    Valor Cancelado   Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

 - - -  -  -  -  
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Identificação da Ação 11 

Código 
 0005                                                                                                                             
Tipo: Operação Especial 

Título Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios) 
Programa 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 
Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados – Susep 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo:       
(     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

312.996,00 289.540,00 - - - - - 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
                                                                           

Execução Orçamentária e 
Financeira  

        Execução Física – 
Metas 

 Valor em 01/01/2013   Valor Liquidado    Valor Cancelado   Descrição da Meta 
Unidade de 

medida 
Realizada 

 - -  -  -  - -  
 

Identificação da Ação 12 

Código 
 0461                                                                                                                      
Tipo: Operação Especial 

Título 
Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, 
Entidades de Previdência Complementar Aberta e Capitalização 

Programa 2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 
Unidade Orçamentária 74201 - Recursos sob Supervisão da Superintendência de Seguros Privados – Susep 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo:  
(     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

3.611.999,00 4.300.000,00 4.172.460,27 3.987.698,25 3.987.698,25 - 184.762,02 

Execução Física 

Descrição da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Reprogramado  Realizado 
Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, 
Resseguradoras, Entidades de Previdência Complementar Aberta e 
Capitalização 

Empréstimo 
efetuado 9 -  9 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 01/01/2013   Valor Liquidado    Valor Cancelado   Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

 - -  -  -  - -  
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Identificação da Ação 13 

Código 
 09HB                                                                                                                                
Tipo: Operação Especial 

Título 
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 
Previdência dos Servidores Públicos Federais 

Programa 2110 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda 
Unidade Orçamentária 25208 - Superintendência de Seguros Privados – Susep 

Ação Prioritária 
(    ) Sim      ( X )Não                      Caso positivo:               
(     )PAC                     (     ) Brasil sem Miséria 

Lei Orçamentária 2013 
Execução Orçamentária e Financeira 

Dotação Despesa Restos a Pagar inscritos 2013 
Inicial Final Empenhada Liquidada Paga Processados Não Processados 

17.599.956,00 18.788.544,00 18.241.592,29 18.237.292,29 17.599.956,00 637.336,29 4.300,00 

 Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores 
Execução Orçamentária e Financeira Execução Física – Metas 

 Valor em 01/01/2013   Valor Liquidado    Valor Cancelado   Descrição da Meta Unidade de medida Realizada 

 - -  -  -  - -  
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

2.2.3.2. Ações/Subtítulos - OFSS 

As informações constam do subitem 2.2.3.1. 

 

2.2.3.3. Ações não Previstas na LOA 2013 – Restos a Pagar não Processados - OFSS 

As informações constam do subitem 2.2.3.1. 

 

2.2.3.4. Ações - Orçamento de Investimento - OI 

A Susep não utiliza o orçamento de investimento, apenas o fiscal e o da seguridade social. 

 

2.2.3.5. Análise Situacional 

Com relação às metas físicas que a Susep executou frente à execução financeira, temos a relatar: 

Capacitação 

A meta física era realizar 1.030 ações de capacitação; entretanto, devido às restrições orçamentárias 
impostas pela Portaria MP nº 268, de 30 de julho de 2013 - DOU 31/7/2013, o limite de empenho 
foi realocado para outra ação. Assim restou o total de 841 ações de capacitação executadas. 

Educação e Orientação referente ao exercício de 2013 

A previsão de se realizar um evento com jornalistas não foi concretizada devido às restrições 
orçamentárias impostas pela Portaria nº MP 268, de 30 de julho de 2013 - DOU 31/7/2013, ficando 
o limite de empenho realocado para outra ação. 

Fiscalização 

A meta física de 130 ações de fiscalização foi superada, ocorrendo 226 ações assim distribuídas: 54 
Fiscalizações Ordinárias; 44 Diligências; 51 Fiscalizações Modulares; 7 Fiscalizações Especiais; 43 
Demandas Internas/Externas; e 27 Regimes Especiais. 
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Regulamentação  

A meta física para Normas divulgadas era 4.318 publicações. Foram realizadas 4.382 publicações 
de normas incluindo Resoluções do CNSP e, Circulares e Carta-Circulares da Susep. Ressalte-se 
que esta meta é cumulativa. 

Sistemas informatizados 

A meta era de 21 sistemas mantidos; entretanto a meta foi superada devido à entrada de novos 
sistemas em produção, totalizando 35 sistemas. 

 

2.3. INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS RESULTADOS DA GESTÃO 

No período ao qual se refere este relatório de gestão, foram mensurados os indicadores de 
desempenho relativos ao 2º Ciclo de Avaliação de Desempenho Institucional, instituídos por meio 
da Portaria Susep nº 5000, de 29 de novembro de 2012.  

O quadro a seguir apresenta os indicadores e o resultado da Avaliação: 

 

Quadro IX – Resultado da avaliação de desempenho institucional 

Planilha de Cálculo das metas institucionais (Globais e Intermediárias) 

Indicadores globais  Meta Estabelecida Resultado  
Percentual 
da Meta 
Atingida 

Percentual de aumento das reservas dos mercados 
supervisionados 

7% 12% 100% 

Percentual de empresas alinhadas a regra de capital 
baseado em risco. 

91,00% 91,98% 100% 

Nota da Metas Globais     100% 
Percentual Geral das Metas Globais (MG)     32% 

Indicadores Intermediários  Meta Estabeleciada Resultado  
Percentual 
da Meta 
Atingida 

Nº de normas revisadas CGPRO 5 14 100% 
Nº de normas revisadas CGSOA 3 18 100% 
Acompanhamento prudencial das sociedades 
classificadas com conceitos D e E no sistema de 
priorização da CGSOA/DITEC 

100% 100% 100% 

Número de normas para implementação dos 
principais processos do COBIT 

5 6 100% 

Aumento da quantidade de fiscalizações realizadas 25% 39% 100% 
Tempo de resposta de produtos que dependem de 
aprovação prévia 

30 dias após o recebimento no 
setor 

24,8 dias 100% 

Índice de cumprimento das ações de auditoria 
interna previstas no Plano de Atividades de 
Auditoria Interna – PAINT 

80% 100% 100% 

Desenvolvimento de painel de bordo para 
monitoramento estratégico 

Elaboração até 30/06/2013 e 
Implementação até 30/11/2013 

Projeto elaborado e 
plano implementado nas 

datas previstas 
100% 

Ações executadas/ações planejadas do Projeto 
Piloto de Mapeamento de competências 

90% 100% 100% 

Ato analisado / ato submetido 90% 101% 100% 
Ações Executadas/Ações planejadas do 
desenvolvimento do plano de comunicação 

90% 100% 100% 

Tempo médio de cadastramento de processos 
5 dias úteis após o termo de 

julgamento 
1 dia útil 100% 

Tempo médio de análise processual 10 dias úteis 2,7 dias úteis 100% 
Tempo médio de resposta de atendimento à 
demanda de treinamento 

10 dias úteis 5 dias úteis 100% 
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Planilha de Cálculo das metas institucionais (Globais e Intermediárias) 
Número de análises em Processos Administrativos 
Sancionadores 

3800 5375 100% 

Reduzir o tempo de resposta do SIC 80% das respostas em 15 dias 99% 100% 
Atendimentos em primeira instância aos usuários 
realizados dentro dos prazos estipulados 

80,00% 91,73% 100% 

Percentual e prazo de abertura de processos de 
cobrança em face das sociedades inadimplentes, 
total ou parcialmente, perante a Taxa de 
Fiscalização 

Abrir 90% dos processos de 
cobrança no prazo de até 45 dias 
contado da data de vencimento da 

Taxa de Fiscalização 

93% 100% 

Percentual e prazo de abertura de elaboração das 
Minutas de Contratos, de Termos Aditivos e de 
Editais de Licitação 

Elaborar 80% das Minutas no 
prazo de até 15 dias contado da 

data de recebimento da demanda 
pela CGADM. 

100% 100% 

Percentual e prazo de entrega de materiais 

Entregar 80% dos materiais 
solicitados, ou informar da 

respectiva indisponibilidade, no 
prazo de até 15 dias contado da 

data de recebimento da demanda 
pela CGADM 

98% 100% 

Percentual e prazo de realização de serviços 

Realizar 80% dos serviços 
solicitados, ou informar da 

respectiva impossibilidade de 
realização, no prazo de até 72 
horas úteis contados da data e 

horário de recebimento da 
demanda pela CGADM 

100% 100% 

Tempo médio de processos analisados e 
classificados contabilmente 

5 dias úteis 1,95 dias úteis 100% 

Tempo médio de resposta dos processos de 
empenho/descentralização de recursos 

5 dias úteis 0,84 dias úteis 100% 

Nota das Metas Intermediárias  100% 
Percentual Geral das Metas Intermediárias (MI)  48% 
Percentual Institucional Apurado (MI e MG)  100% 
*Segundo o anexo IV da Portaria Susep nº 4343/2011, consideram-se os seguintes pesos discriminados: 
Metas Globais (MG) = 32%       
Metas Intermediárias(MI) = 48%       
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3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GE STÃO 

3.1. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

A estrutura atual da Auditoria Interna - Audit foi implementada em janeiro de 2010, em 
consequência da reestruturação da Susep aprovada pelo Decreto nº 7.049, de 23 de dezembro de 
2009. A Auditoria Interna consta como órgão seccional, sendo estabelecidas as competências para 
realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de execução orçamentária, de pessoal e demais 
sistemas administrativos; realizar auditorias nos sistemas, processos e rotinas da Susep; e propor ao 
Conselho Diretor a adoção de medidas necessárias ao aperfeiçoamento do funcionamento das 
unidades administrativas da Susep. 

No quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas da Susep, anexo II do 
Decreto nº 7.049/2009, foi estabelecido que a estrutura da Audit contaria com um cargo de Auditor-
Chefe (DAS 101.4) e dois cargos de Coordenador (DAS 101.3). Sendo assim, atendendo ao 
comando do artigo 4º do referido Decreto, foi editado, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 
– CNSP, o Regimento Interno da Susep (Resolução CNSP nº 208/2010, posteriormente revogada 
pela Resolução CNSP nº 229/2010, por sua vez revogada pela Resolução CNSP nº 272/2012, que 
mantiveram inalteradas, contudo, as competências e atribuições da Audit) para detalhar as unidades 
administrativas integrantes da Estrutura Regimental da Susep, suas competências e as atribuições de 
seus dirigentes. 

Nesse detalhamento, ficou estabelecido que a Audit, chefiada e representada pelo Auditor-Chefe e 
por meio de sua estrutura interna, teria competência para realizar auditorias nos sistemas, processos 
e rotinas da Susep; realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de execução orçamentária, 
de pessoal e demais sistemas administrativos; propor ao Conselho Diretor a adoção de medidas 
necessárias ao aperfeiçoamento do funcionamento das unidades administrativas da Susep; 
acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual no âmbito da Susep, 
visando comprovar a conformidade de sua execução; avaliar o controle das operações de crédito, 
avais, garantias, direitos e haveres, aferir a sua consistência e a adequação dos controles internos 
das diversas unidades da Autarquia; examinar e emitir parecer sobre a Prestação de Contas Anual 
da Autarquia e Tomadas de Contas Especiais; elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria 
Interna Paint do exercício seguinte, bem como o Relatório Anual de Auditoria Interna Raint, a 
serem encaminhados à Controladoria Geral da União – CGU; acompanhar as auditorias e controles 
externos realizados na Susep, podendo requerer documentos e informações aos órgãos e unidades 
da Autarquia; e responder pela sistematização das informações requeridas pelos Órgãos Externos de 
Controle.  

O Regimento Interno da Susep estabelece que a Auditoria Interna da Susep está estruturalmente 
subordinada ao Superintendente. A Audit encontra-se, ainda, sob orientação normativa e supervisão 
técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos e às 
unidades que o integram.  

No que se refere à orientação normativa e supervisão técnica, registramos que o setor público 
federal normatiza as atividades, organização, estrutura e competências do sistema de controle 
interno do Poder Executivo Federal, que inclui as unidades de auditoria interna das entidades da 
administração pública federal indireta, por meio do Decreto nº 3.591/2000. De forma mais 
detalhada, as Instruções Normativas CGU nº 7/2006 e nº 1/2007 regulamentam o planejamento e a 
apresentação dos resultados dos trabalhos das unidades de auditoria interna.  

Em síntese, os normativos aplicados às atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna são o 
Decreto nº 3.591/2000, que dispõe sobre o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal; 
a Instrução Normativa SFC nº 1/2001, que define diretrizes, princípios, conceitos e aprova normas 
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técnicas para a atuação do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal; a Instrução 
Normativa CGU nº 1/2003, que altera o manual do sistema de controle interno aprovado pela 
Instrução Normativa nº 1/2001 da Secretaria Federal de Controle Interno; a Instrução Normativa 
CGU nº 7/2006, que estabelece normas de elaboração e acompanhamento da execução do Plano 
Anual de Atividades das Auditorias Internas das entidades da administração indireta do Poder 
Executivo Federal; e a Instrução Normativa CGU nº 1/2007, que estabelece o conteúdo do Plano 
Anual de Atividades de Auditoria Interna e do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna. 

 

3.2. AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES INTER NOS 

Quadro X – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ 

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos 
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.    X  

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e 
funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.    X   

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.    X  
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 

documentos formais.   X   

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos 
diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções 
operacionais ou código de ética ou conduta. 

   X  

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades.    X  

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.    X  
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela 

UJ.   X   

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.    X  
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 

unidade.    X  

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos 
seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses 
riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

 X    

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.   X    

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de 
risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.  X    

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma 
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.  X    

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos 
internos da unidade.    X  

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.     X  

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores 
de responsabilidade da unidade.     X  
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Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e 

alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.  X    

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de 
acordo com um plano de longo prazo.   X   

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios 
que possam derivar de sua aplicação.   X   

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 
relacionadas com os objetivos de controle.   X   

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 

comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.    X  

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para 
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.    X  

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, 
atual, precisa e acessível.   X   

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos 
da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.   X   

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as 
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.    X  

Monitoramento 1 2 3 4 5 
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e 

qualidade ao longo do tempo.   X   

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações 
sofridas.    X  

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.    X  
Escala de valores da Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, 
em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em 
sua maioria. 
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 

3.4. SISTEMA DE CORREIÇÃO 

O sistema de correição da Susep está a cargo da Corregedoria – Coger, e tem por base normativa o 
Decreto nº 5.480/2005. São competências da Coger exercer as atividades de órgão seccional do 
Sistema de Correição do Poder Executivo Federal; receber e analisar a pertinência de denúncias 
relativas à atuação dos dirigentes e servidores da Susep; instaurar ou propor a instauração, de 
sindicâncias e processos administrativos disciplinares para apurar responsabilidade dos dirigentes e 
servidores da Susep; instaurar procedimento de sindicância patrimonial por requisição da 
Controladoria Geral da União ou em decorrência de fundada notícia ou de indícios de 
enriquecimento ilícito, propor, ao Superintendente, quanto a ocupante de cargo de direção, ou das 
carreiras de Analista Técnico e Agente Executivo da Susep, como medida cautelar, o afastamento 
de servidor que possa influir na apuração de irregularidades; e manter relacionamento com órgãos 
de segurança pública e de controle e fiscalização, visando a integração e autuação conjunta na 
prevenção e repressão a crimes financeiros nos mercados de seguros, previdência complementar 
aberta, capitalização e resseguro, acompanhando a tramitação dos respectivos procedimentos. 

Em 2013, a Coger recebeu e analisou 125 processos, 15 ofícios e 27 CI's, os quais originaram 2 
sindicâncias e 2 Processos Administrativos Disciplinares, além de 99 despachos, 39 CI's, 4 
pareceres e 15 ofícios. 

No ano de 2013 foram julgados quatro processos de Sindicância, e a decisão foi pelo arquivamento. 
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Quadro XI – Sistema de Correição da Susep em 2013 

Atuação da Coger em 2013 Quantidade 
Comunicações Internas expedidas 27 
Comunicações Internas recebidas 39 
Despachos expedidos 99 
Ofícios expedidos 15 

Ofícios recebidos 15 
Pareceres expedidos 4 
Processos – entrada/saída 125 
Comissão de Sindicância 2 
Processo Administrativo Disciplinar 2 
Fonte: SUSEP/COGER 

 

3.5. CUMPRIMENTO PELA INSTÂNCIA DE CORREIÇÃO DA POR TARIA Nº 1.043/2007 
DA CGU 

A Susep encontra-se 100% em conformidade com relação ao cumprimento do disposto na Portaria 
nº 1.043/2007 da CGU. 

 

3.6. INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO MODELO DE 
GOVERNANÇA E EFETIVIDADE DOS CONTROLES INTERNOS 

A Susep ainda não possui indicadores para monitoramento e avaliação do modelo de governança e 
efetividade dos controles internos. 
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4. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FIN ANCEIRA 

4.1. EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

4.1.1. PROGRAMAÇÃO  

Quadro XII – Programação de Despesas 

Unidade Orçamentária: Código UO: UGO: 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Correntes 

1 – Pessoal e 
Encargos Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3- Outras 
Despesas 
Correntes 

DOTAÇÃO INICIAL  149.032.222,00 - 25.770.529,00 

CRÉDITOS 

Suplementares 27.559.037,00 - 709.300,00 

Especiais 
Abertos - - - 
Reabertos - - - 

Extraordinários  
Abertos - - - 
Reabertos - - - 

Créditos Cancelados (7.361.947,00) - - 
Outras Operações - - - 

Dotação final 2013 (A) 169.229.312,00 - 26.479.829,00 
Dotação final 2012(B) 156.452.968,00 - 20.282.027,00 
Variação (A/B-1)*100 8,17 - 30,56 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa Capital 
9 - Reserva 

de 
Contingência 

4 – 
Investimentos 

5 – Inversões 
Financeiras 

6- 
Amortização 

da Dívida 
DOTAÇÃO INICIAL 9.925.727,00 3.611.999,00 - - 

CRÉDITOS 

Suplementares - 688.001,00 - - 

Especiais 
Abertos - - - - 
Reabertos - - - - 

Extraordinários  
Abertos - - - - 
Reabertos - - - - 

Créditos Cancelados - - - - 
Outras Operações - - - - 

Dotação final 2013 (A) 9.925.727,00 4.300.000,00 - - 
Dotação final 2012(B) 4.448.960,00 3.477.519,00 - - 
Variação (A/B-1)*100 123,10 23,65 - - 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 
 

4.1.1.1. Análise Crítica 

No decorrer do ano de 2013, a Autarquia sofreu alteração no valor das seguintes Ações: 

 

Grupo 1 - Pessoal e Encargos Sociais 

0181 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis: suplemento de R$ 11.912.781,00 
e cancelamento de (R$ 7.338.491,00) = acréscimo de R$ 4.574.290,00 

00G5 Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 
Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Pagamento de Precatórios e 
Requisições de Pequeno Valor: suplemento de R$ 12.500,00 

0005 Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (Precatórios): cancelamento de (R$ 
23.456,00) 
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09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 
Previdência dos Servidores Públicos Federais: suplemento de R$ 1.188.588,00 

20TP Pagamento de Pessoal Ativo da União: suplemento de R$ 14.445.168,00 

Total de Crédito Suplementar Grupo 1: R$ 20.197.090,00 

 

Grupo 3 - Outras Despesas Correntes 

2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 
Dependentes: suplemento de R$ 130.000,00 

2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares: 
suplemento de R$ 12.000,00 

2011 Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares: suplemento de R$ 4.500,00 

2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares: suplemento de              
R$ 562.800,00 

Total de Crédito Suplementar Grupo 3: R$ 709.300,00 

 

Grupo 5 - Inversões Financeiras 

0461 Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, 
Entidades de Previdência Complementar Aberta e Capitalização: suplemento de R$ 688.001,00 

Total de Crédito Suplementar Grupo 5: R$ 688.001,00 

 

Obs.: Os créditos extraordinários recebidos no dia 24 de janeiro de 2013, para a ação 2000 - Administração da Unidade 
no valor de R$ 3.308.575,00, e para a Ação 0461 - Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades 
Seguradoras, Resseguradoras, Entidades de Previdência Complementar Aberta e Capitalização no valor de R$ 
1.204.000,00 não foram computados, uma vez que não foram solicitados e foram automaticamente cancelados pela 
SOF. 
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4.1.2. MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS INTERNA E EXTERNA  

Quadro XIII – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa 

Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos - - - - - - 
Recebidos - - - - - - 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – 
Investimentos 

5 – Inversões 
Financeiras 

6 – 
Amortização 

da Dívida 
Concedidos - - - - - - 
Recebidos - - - - - - 

    Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão       

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da 

Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 173039 173035 Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda - - 517.854,69 
Recebidos - - Gestão e Manutenção do Ministério da Fazenda - - - 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 4 – 
Investimentos 

5 – Inversões 
Financeiras 

6 – 
Amortização 

da Dívida 
Concedidos - - - - - - 
Recebidos - - - - - - 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

 
 

Quadro XIV – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 173039 173057 - - - 2.012.521,48 
Recebidos - - - - - - 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – 
Inversões 

Financeiras 

6 – 
Amortização 

da Dívida 
Concedidos - - - - - - 
Recebidos - - - - - - 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas Correntes 

Concedente Recebedora 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Concedidos 173039 170115 - - - 4.703,20 
Recebidos - - - - - - 

Origem da 
Movimentação 

UG  

Classificação da ação 

Despesas de Capital 

Concedente Recebedora 
4 – 

Investimentos 

5 – 
Inversões 

Financeiras 

6 – 
Amortização 

da Dívida 
Concedidos - - - - - - 
Recebidos - - - - - - 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 
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4.1.3. REALIZAÇÃO DA DESPESA 

4.1.3.1. Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total 

 
Quadro XV – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Total 

Unidade Orçamentária: Código UO: UGO: 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2013 2012 2013 2012 

1.     Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) 6.534.674,43  5.602.542,39  6.529.870,26  5.483.928,17  

a)    Convite - - - - 

b)    Tomada de Preços - - - - 

c)     Concorrência - - - - 

d)    Pregão  6.534.674,43  5.602.542,39  6.529.870,26  5.483.928,17  

e)     Concurso - - - - 

f)     Consulta - - - - 
g)    Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas 
- - - - 

2.     Contratações Diretas (h+i) 4.539.949,05  7.163.270,83  4.533.621,22  7.159.509,20  

h)     Dispensa 1.511.388,52  3.310.422,79  1.505.060,69  3.307.977,50  

i)    Inexigibilidade 3.028.560,53  3.852.848,04  3.028.560,53  3.851.531,70  

3.     Regime de Execução Especial - - - - 

j)      Suprimento de Fundos - - - - 

4.     Pagamento de Pessoal (k+l) 166.206.475,87  155.569.024,68  164.623.937,07  151.901.549,94  

k)      Pagamento em Folha 165.822.561,88  155.222.427,53  164.240.023,08  151.554.952,79  

l)    Diárias 383.913,99  346.597,15  383.913,99  346.597,15  

5.     Outros 4.103.397,42  550.001,55  4.103.397,42  550.001,55  

6.     Total (1+2+3+4+5) 181.384.496,77  168.884.839,45  179.790.825,97  165.094.988,86  
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 
 
Observações:  
No Item: 4 - k) Foram consideradas no exercício de 2012 as despesas referentes a Custeio/Benefícios, conforme 
Orientação Técnica da Subsecretaria de Contabilidade Pública - Gerência de Informações Contábeis - Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN. 
No exercício de 2013 foram consideradas somente as despesas nos Grupos de Pessoal, conforme Orientação Técnica da 
Subsecretaria de Contabilidade Pública - Secretaria do Tesouro Nacional - STN.    
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4.1.3.2. Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Executados 
Diretamente pela UJ 

Quadro XVI – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários – Valores 
Executados diretamente pela UJ 

Unidade Orçamentária: Código UO: UGO: 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2013 2012 2013 2012 
1.     Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)      6.403.169,13       5.580.871,62       6.399.828,16       5.462.257,40  

a)    Convite - - - - 
b)    Tomada de Preços - - - - 
c)     Concorrência - - - - 
d)    Pregão       6.403.169,13       5.580.871,62       6.399.828,16       5.462.257,40  
e)     Concurso - - - - 
f)     Consulta - - - - 
g)    Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas 
- - - - 

2.     Contratações Diretas (h+i)      2.743.948,54       4.494.135,77       2.737.620,71       4.490.374,14  
h)     Dispensa      1.212.769,80       3.301.644,29       1.206.441,97       3.299.199,00  
i)    Inexigibilidade      1.531.178,74       1.192.491,48       1.531.178,74       1.191.175,14  

3.     Regime de Execução Especial                        -                          -                          -                          -   
j)      Suprimento de Fundos  -  -  - -  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l)  165.891.720,66   155.569.024,68   164.309.181,86   151.901.549,94  
k)      Pagamento em Folha  165.507.806,67   155.222.427,53   163.925.267,87   151.554.952,79  
l)    Diárias         383.913,99          346.597,15          383.913,99          346.597,15  

5.     Outros      4.100.157,42          550.001,55       4.100.157,42          550.001,55  
6.     Total (1+2+3+4+5)  179.138.995,75   166.194.033,62   177.546.788,15   162.404.183,03  
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 
 
Observações:  
No Item: 4 - k) Foram consideradas no exercício de 2012 as despesas referentes a Custeio/Benefícios, conforme 
Orientação Técnica da Subsecretaria de Contabilidade Pública - Gerência de Informações Contábeis - Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN. 
No exercício de 2013 foram consideradas somente as despesas nos Grupos de Pessoal, conforme Orientação Técnica da 
Subsecretaria de Contabilidade Pública - Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 
 

4.1.3.3. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total 

As informações constam do subitem 4.1.3.4. 
 

4.1.3.4. Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores 
executados Diretamente pela UJ 

Quadro XVII – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários – Valores 
Executados Diretamente pela UJ 

Unidade Orçamentária: Susep Código UO: 25208 UGO: 173039 
DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 
1. Despesas de 
Pessoal 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

11 90.112.143,70  -  90.112.143,70  -                    -   -  90.111.344,25  -  
1 42.979.988,58  -  42.979.988,58  -                    -   -  42.052.478,24  -  
13 18.441.115,48  -  18.436.815,48  -        4.300,00  -  17.782.586,47  -  
Demais elementos do 
grupo 

14.406.479,91  -  13.978.858,91  -     427.621,00  -  13.978.858,91  -  
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Unidade Orçamentária: Susep Código UO: 25208 UGO: 173039 
DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 
2. Juros e Encargos 
da Dívida 

- - - - - - - - 

1º elemento de 
despesa  

                         
-   

                      
-   

                         
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                        
-   

                      
-   

2º elemento de 
despesa  

                         
-   

                      
-   

                         
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                        
-   

                      
-   

3º elemento de 
despesa  

                         
-   

                      
-   

                         
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                        
-   

                      
-   

Demais elementos do 
grupo 

                         
-   

                      
-   

                         
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                        
-   

                      
-   

3. Outras Despesas 
Correntes 

 -  -  - -  -   -  -  - 

39  5.345.325,69  -   4.055.545,46  -  1.289.780,23  -  4.045.876,66  -  
37  3.419.021,31  -   2.983.026,80  -    435.994,51  -  2.983.026,80  -  
46  2.116.660,31  -   2.116.660,31  -                    -   -  2.116.660,31  -  
Demais elementos do 
grupo 

 3.889.228,37  -   3.687.389,03  -    201.839,34  -  3.687.389,03  -  

DESPESAS DE CAPITAL 
Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 
4. Investimentos 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 
39  1.832.991,82  -    690.948,32  -  1.142.043,50  -  690.948,32  -  
51  1.622.787,99  -                      -   -  1.622.787,99  -  -    -  
52   640.362,29  -       97.619,16  -   542.743,13  -   97.619,16  -  
Demais elementos do 
grupo 

      7.667,50  -                   -   -      7.667,50  -    -    -  

5. Inversões 
Financeiras 

- -  -  -  -  -  -  -  

66  4.172.460,27  -   3.987.698,25  -   184.762,02   -  3.987.698,25  -  
2º elemento de 
despesa 

                         
-   

                      
-   

                         
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                        
-   

                      
-   

3º elemento de 
despesa 

                         
-   

                      
-   

                         
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                        
-   

                      
-   

Demais elementos do 
grupo 

                         
-   

                      
-   

                         
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                        
-   

                      
-   

6. Amortização da 
Dívida 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

1º elemento de 
despesa 

                         
-   

                      
-   

                         
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                        
-   

                      
-   

2º elemento de 
despesa 

                         
-   

                      
-   

                         
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                        
-   

                      
-   

3º elemento de 
despesa 

                         
-   

                      
-   

                         
-   

                      
-   

                      
-   

                      
-   

                        
-   

                      
-   

Demais elementos do 
grupo 

                         
-   

                      
-   

                         
-   

                      
-   

-  
                      

-   
                        

-   
                      

-   
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 
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4.1.3.5. Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 

Quadro XVIII – Despesas por Modalidade de Contratação– Créditos de Movimentação 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2013 2012 2013 2012 
1.     Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)                   -                       -                     -                   -   

a)    Convite -  -  -  -  
b)    Tomada de Preços -  -  -  -  
c)     Concorrência -  -  -  -  
d)    Pregão  -  -  -  -  
e)     Concurso -  -  -  -  
f)      Consulta -  -  -  -  
g)    Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas 
-  -  -  -  

2.     Contratações Diretas (h+i)                   -      214.697,49                     -      214.697,49  
h)     Dispensa  -  -  - -  
i)     Inexigibilidade -       214.697,49  -       214.697,49  

3.     Regime de Execução Especial                     -                     -                     -                   -   
j)      Suprimento de Fundos  -  -  - -  

4.     Pagamento de Pessoal (k+l)                    -                     -                  -                    -   
k)      Pagamento em Folha -  -  -  -  
l)     Diárias -  -  -  -  

5.     Outros -  -  -  -  
6.     Total (1+2+3+4+5)                -    214.697,49                     -      214.697,49  
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

4.1.3.6. Despesas Totais por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 

A Susep não recebeu descentralização de outro órgão. 
 

4.1.3.7. Análise crítica da realização da despesa 

Não houve necessidade de análise crítica. 
 

4.2. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA D E CRÉDITOS OU 
RECURSOS 

Quadro XIX - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 

Identificação da Conta Contábil 
Código SIAFI Denominação 

21211.11.00, 21212.11.00, 21213.11.00, 
21215.22.00, 21219.22.00 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP 

Linha Detalhe 

UG 
Credor 

(CNPJ/CPF) 

Saldo Final 
em 

31/12/2012 

Movimento 
Devedor 

Movimento 
Credor 

Saldo Final 
em 

31/12/2013 
173034/173035/173036/173038/173039 - - - - - 
Razões e Justificativas:No exercício de 2013 não houve registro contábil nas contas: 2.1.2.1.1.04.00, 21211.11.00, 
21212.11.00, 21213.11.00, 21215.22.00, 2.1.2.1.9.08.11, 21219.22.00 e 2.2.2.4.3.00.00, que representam o 
reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos. 
Fonte: SIAFI 
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4.2.1. ANÁLISE CRÍTICA  

Não houve necessidade de análise crítica. 

4.3. MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 
ANTERIORES 

Quadro XX – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores 

Restos a Pagar Processados 

Ano de 
Inscrição Montante 01/01/2013 Pagamento  Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2013 

2012 R$ 3.789.850,59  R$ 121.059,51  R$ 1.316,34  R$ 3.667.474,74  

2011 R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  R$ 0,00  

... -   - -  -  

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 
Inscrição 

Montante 01/01/2013 Pagamento  Cancelamento Saldo a pagar 31/12/2013 

2012 R$ 4.938.025,38 R$ 3.850.658,12 R$ 473.262,19 R$ 614.105,07  

2011 R$ 125.635,24 R$ 116.472,00 R$ 9.163,24 R$ 0,00  

... -  -  -  -  
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA 

 

4.3.1. ANÁLISE CRÍTICA  

• Não foram observados impactos existentes na gestão financeira da UJ no exercício de 
referência, decorrentes do pagamento de RP de exercícios anteriores;  

• As razões e/ou circunstâncias que fundamentam a permanência de RP Processados e Não 
Processados por mais de um exercício financeiro sem pagamento, caso existente, inclusive no 
que se refere a possível descumprimento do que preconiza a Lei 4320/64 quando de sua 
inscrição, notadamente quanto à necessidade de existência de obrigação de pagamento, 
pendente ou não de implemento de condição, para caracterização da existência do empenho, 
conforme entendimento que fundamentou o Acórdão 2659/2009- TCU- Plenário são de ordem 
administrativa. Existem dois empenhos emitidos em 2012 ainda inscritos em restos a pagar não 
processados, e a possibilidade de suas anulações já está sendo verificada; 

• Não existem registros no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – 
SIAFI como “vigentes” de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores ao 
exercício de referência do relatório de gestão sem que sua vigência tenha sido prorrogada. 

 

4.4. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 

A Susep não executou transferência de recursos no exercício de 2013. 

4.5. SUPRIMENTO DE FUNDOS 

Não foram realizadas despesas com suprimento de fundos ou com cartão de crédito corporativo no 
exercício de 2013. 
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4.6. RENÚNCIAS SOB A GESTÃO DA UJ 

Não ocorreram renúncias tributárias no exercício de 2013. 
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5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS 

5.1. ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE 

5.1.1. DEMONSTRAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO À DISPOSIÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA  

5.1.1.1. Lotação 

Quadro XXI – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 832 459 3 28 
1.1.   Membros de poder e agentes políticos  -  -  -  -  
1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 832 459 3 28 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 832 439  - 22 
1.2.2.    Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 
 - 15 3 6 

1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório  - -  -  -  
1.2.4.    Servidores requisitados de outros órgãos e 

esferas 
 - 5  -  - 

2.   Servidores com Contratos Temporários  - -  -  -  
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública  - 19 3 4 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 832 478 6 32 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 
Observação: Na coluna "Egressos no Exercício", no campo referente a servidores de carreira vinculada ao órgão, 
consideramos as aposentadorias e vacâncias para posse em outro cargo inacumulável ocorridas em 2013. 
 

5.1.1.2. Situações que reduzem a força de trabalho da Unidade Jurisdicionada 

Quadro XXII – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ 

Tipologias dos afastamentos 

Quantidade 
de Pessoas na 
Situação em 

31 de 
Dezembro 

1.   Cedidos (1.1+1.2+1.3) 14 
1.1.     Exercício de Cargo em Comissão 3 
1.2.     Exercício de Função de Confiança -  
1.3.     Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 11 

2.   Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 1 
2.1.     Para Exercício de Mandato Eletivo   - 
2.2.     Para Estudo ou Missão no Exterior  - 
2.3.     Para Serviço em Organismo Internacional  - 
2.4.     Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 1 

3.   Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 7 
3.1.     De Oficio, no Interesse da Administração 3 
3.2.     A Pedido, a Critério da Administração 2 
3.3.     A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 

cônjuge/companheiro 
 - 

3.4.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo de saúde 2 
3.5.     A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo Seletivo  - 
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Tipologias dos afastamentos 

Quantidade 
de Pessoas na 
Situação em 

31 de 
Dezembro 

4.   Licença Remunerada (4.1+4.2) 0 
4.1.     Doença em Pessoa da Família   - 
4.2.     Capacitação   - 

5.   Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 2 
5.1.     Afastamento do Cônjuge ou Companheiro   - 
5.2.     Serviço Militar  - 
5.3.     Atividade Política  - 
5.4.     Interesses Particulares  2 
5.5.     Mandato Classista  - 

6.   Outras Situações (Arts. 202 e 207 da Lei nº 8.112/90) - vide observação abaixo 10 
7.   Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 34 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 
Observação: Neste item, consideramos as situações, em 31/12/2013, de licenças para tratamento da própria saúde  
superiores a 90 dias e as licenças-gestante. 
 

5.1.2. QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO  

5.1.2.1. Estrutura de Cargos e de Funções 

 
Quadro XXIII – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ 

(Situação em 31 de dezembro) 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 

1.   Cargos em Comissão 120 117 41 32 
1.1. Cargos Natureza Especial  - -  -  -  
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 120 117 41 32 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 120 87 33 24 
1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 
 - 6 5 4 

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas  - 5  -  - 
1.2.4.    Sem Vínculo  - 19 3 4 
1.2.5.    Aposentados  - -  -  -  

2.   Funções Gratificadas 4 4 3 1 
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 4 4 3 1 
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado  -  -  -  - 
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas  -  -  - -  

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  124 121 44 33 
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 
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5.1.2.2. Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade 

Quadro XXIV – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 
anos 

De 31 a 
40 anos 

De 41 a 
50 anos 

De 51 a 
60 anos 

Acima de 
60 anos 

1.          Provimento de Cargo Efetivo 64 111 95 64 23 
1.1.     Membros de Poder e Agentes Políticos  - -  -  -  -  
1.2.     Servidores de Carreira  64 111 95 64 23 
1.3.     Servidores com Contratos Temporários  -  -  -  -  - 

2.          Provimento de Cargo em Comissão 13 33 35 32 8 
2.1.     Cargos de Natureza Especial  -  - -  -  -  
2.2.     Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 
13 32 35 30 7 

2.3.     Funções Gratificadas  - 1  - 2 1 
3.          Totais (1+2) 77 144 130 96 31 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 
 

5.1.2.3. Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a 
Escolaridade 

Quadro XXV – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade  Situação apurada em 
31/12 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.       Provimento de Cargo Efetivo 0 0 0 1 32 231 66 22 5 

1.1.      Membros de Poder e Agentes Políticos  - -  -  -  -  -  -  -  -  
1.2.      Servidores de Carreira  0 0 0 1 32 231 66 22 5 
1.3.      Servidores com Contratos Temporários  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.       Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 0 16 58 32 13 2 
2.1.     Cargos de Natureza Especial  - - -  -  -  -  -  -  -  
2.2.     Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 0 0 16 56 32 11 2 
2.3.     Funções Gratificadas  -  -  -  -  - 2 -  2  - 

3.       Totais (1+2) 0 0 0 1 48 289 98 35 7 

LEGENDA  

Nível de Escolaridade 

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 
6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre 
Docência; 10 - Não Classificada. 
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 
 

5.1.3. CUSTOS DE PESSOAL DA UNIDADE JURISDICIONADA  

Quadro XXVI - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores 

Tipologias/ Exercícios 
 Vencimentos 
e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis   Despesas 
de 

Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais  

 Total  
 Retribuições  

 
Gratificações  

 Adicionais   Indenizações  
 Benefícios 

Assistenciais e 
Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Membros de Poder e Agentes Políticos 

Exercícios  
2013 - - - - - - - - - - 
2012 - - - - - - - - - - 
2011 - - - - - - - - - - 

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão 

Exercícios 
2013  55.343.895,89      222.199,68   4.726.104,04   1.594.911,58        25.489,07          948.406,15   1.629.841,01      23.705,01      3.266,52    64.517.818,95  
2012  51.463.386,47  -  4.313.889,77   1.414.674,49    1.402.734,20       1.045.105,30     300.453,01     56.980,32       3.282,35    60.000.505,91  
2011   49.007.824,93  -  4.863.691,10   1.349.122,58    1.364.725,73       1.459.064,31     298.615,11  -     7.965,38    58.351.009,14  
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Tipologias/ Exercícios 
 Vencimentos 
e Vantagens 

Fixas  

 Despesas Variáveis   Despesas 
de 

Exercícios 
Anteriores  

 Decisões 
Judiciais   Total  

 Retribuições   
Gratificações  

 Adicionais   Indenizações  
 Benefícios 

Assistenciais e 
Previdenciários  

 Demais 
Despesas 
Variáveis  

Servidores com Contratos Temporários 

Exercícios 
2013 - - - - - - - - - - 
2012 - - - - - - - - - - 
2011 - - - - - - - - - - 

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença 

Exercícios 
2013    1.732.243,45            (98,32)    160.996,83       52.413,95  -           67.684,01       55.943,96       4.083,02  -     2.073.266,90  
2012    1.732.571,68  -    144.371,96       48.843,86        45.343,06            65.428,14  - - -     2.036.558,70  
2011    1.649.763,44  -    174.690,00       47.918,94         44.519,00            57.306,24  - - -     1.974.197,62  

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercícios 
2013 - - - - - - - - - - 
2012 - - - - - - - - - - 
2011 - - - - - - - - - - 

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 
2013   17.267.869,92    2.901.008,20   1.636.854,69      559.698,90          1.482,72          346.408,68     514.707,51        3.261,59  -   23.231.292,21  
2012  15.343.129,71    3.549.378,56   1.623.461,58      493.353,72       436.174,89          287.074,53      101.422,31      11.320,58  -   21.845.315,88  
2011  15.133.788,53    2.569.413,83   1.145.302,98      481.767,66       433.908,61          176.333,14  - - -   19.940.514,75  

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas 

Exercícios 
2013       571.765,11          2.569,86       47.044,16       18.677,64             187,00            29.551,43       16.974,62       2.885,09  -        689.654,91  
2012       564.223,51        16.952,64       46.422,44        17.742,24        13.484,18            29.733,06  - -       206,84         688.764,91  
2011      573.974,76         1.684,04      58.837,00       16.224,42        15.126,00            27.348,06  - - -        693.194,28  

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 

 

5.1.4. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS 

5.1.4.1. Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o 
Regime de Proventos e de Aposentadoria 

Quadro XXVII - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de 
dezembro 

Regime de Proventos / Regime de Aposentadoria  

Quantidade 

De Servidores 
Aposentados até 31/12 

De Aposentadorias 
Iniciadas no Exercício de 

Referência 
1.          Integral 172 11 

1.1      Voluntária 150 11 
1.2      Compulsória -  -  
1.3      Invalidez Permanente 21  - 
1.4      Outras 1  - 

2.          Proporcional 90 2 
2.1      Voluntária 81  - 
2.2      Compulsória 2 1 
2.3      Invalidez Permanente 7 1 
2.4      Outras  -  - 

3.          Totais (1+2) 262 13 
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 
 

5.1.4.2. Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada 

Quadro XXVIII - Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12 

Regime de Proventos do Servidor Instituidor 
Quantidade de Beneficiários de Pensão 
Acumulada até 

31/12 
Iniciada no Exercício 

de Referência 
1.       Aposentado 103 2 

1.1.        Integral 86 2 
1.2.        Proporcional 17  - 

2.       Em Atividade 10 -  
3.       Total (1+2) 113 2 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 
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5.1.5. CADASTRAMENTO NO SISAC 

5.1.5.1. Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC 

Quadro XXIX – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos sujeitos 
ao registro no TCU 

Quantidade de atos 
cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 
2013 2012 2013 2012 

Admissão  - 65 -  65 
Concessão de aposentadoria 13 7 14 7 
Concessão de pensão civil 2 9 4 7 
Concessão de pensão especial a ex-combatente  -  - -   - 
Concessão de reforma  -  -  -  - 
Concessão de pensão militar  - -   - -  
Alteração do fundamento legal de ato concessório  - 10  - 10 
Total 15 91 18 89 
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 
Observações: 
As duas últimas pensões concedidas em 2012 foram cadastradas no SISAC em 2013. 
Três aposentadorias concedidas em dez/2013 foram cadastradas no SISAC em 2014. 
 

5.1.5.2. Atos Sujeitos à comunicação ao TCU 

Quadro XXX – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos 
sujeitos à comunicação ao 

TCU 

Quantidade de atos 
cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 
2013 2012 2013 2012 

Desligamento 9 17 9 17 
Cancelamento de concessão  - 1  - 1 
Cancelamento de desligamento  - - -  -  
Total 9 18 9 18 
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 
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5.1.5.3. Regularidade do cadastro dos atos no Sisac 

Quadro XXXI – Regularidade do cadastro dos atos no Sisac 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o 
fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC 

Exercício de 2013 

Até 30 dias 
De 31 a 60 

dias 
De 61 a 90 

dias 
Mais de 90 

dias 
Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Admissão -  -  -  -  
Concessão de aposentadoria 3 7 2 2 
Concessão de pensão civil  - 3  - 1 
Concessão de pensão especial a ex-combatente  -  -  -  - 
Concessão de reforma  -  -  -  - 
Concessão de pensão militar  -  -  -  - 
Alteração do fundamento legal de ato concessório  - -  -  -  
Total 3 10 2 3 

Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 
Desligamento 8 1 -  -  
Cancelamento de concessão  -  -  -  - 
Cancelamento de desligamento  -  -  -  - 
Total 8 1 0 0 
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 
 

5.1.5.4. Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio físico 

Quadro XXXII – Atos sujeitos à remessa física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos 
sujeitos ao envio ao TCU 

Quantidade de atos 
enviados ao TCU 

Exercícios Exercícios 
2013 2012 2013 2012 

Pensões graciosas ou indenizatórias 0 0 0 0 
Outros atos fora do SISAC (especificar) 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 
 

5.1.6. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS, FUNÇÕES E EMPREGOS PÚBLICOS  

Não houve registro de acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos em 2013. 
 

5.1.7. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NOS CASOS DE ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS, FUNÇÕES 

E EMPREGOS PÚBLICOS  

Não houve registro de acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos em 2013. 
 

5.1.8. INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS 

Atualmente dispomos somente de indicador sobre as doenças ocupacionais, abaixo relacionadas: 
 



 

Tabela III 

  
Transtornos mentais e comportamentais
Doença do olho e anexo
Doença do aparelho respiratório
Neoplasias 
Doenças do sistema nervoso
Doenças do aparelho circulatório
Doença do aparelho digestivo
Doenças da pele 
Doenças do sistema osteomuscular
Doenças do aparelho geniturinário
Gravidez, parto, puerpério
Doenças infecciosas e parasitárias
Sintomas, sinais e achados anormais de exame 
clínico e de laboratório
Fatores que influenciam o estado de saúde
Lesões 
T O T A L 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE
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 – Indicador sobre Doenças Ocupacionais em 2013

  Qtde. 
Transtornos mentais e comportamentais 37 
Doença do olho e anexo   37 
Doença do aparelho respiratório 73 

  3 
Doenças do sistema nervoso   7 
Doenças do aparelho circulatório 41 
Doença do aparelho digestivo   35 

  8 
Doenças do sistema osteomuscular 119 
Doenças do aparelho geniturinário 20 

puerpério   10 
Doenças infecciosas e parasitárias 43 
Sintomas, sinais e achados anormais de exame 
clínico e de laboratório 

18 

Fatores que influenciam o estado de saúde 50 
42 
543 

SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 
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% 
6,81 
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13,44 
0,55 
1,29 
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1,47 
21,92 
3,68 
1,84 
7,92 

3,31 

9,21 
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5.2. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EMPREGADA E CONTR ATAÇÃO DE 
ESTAGIÁRIOS 

5.2.1. INFORMAÇÕES SOBRE TERCEIRIZAÇÃO DE CARGOS E ATIVIDADES DO PLANO DE CARGOS 

DO ÓRGÃO 

Quadro XXXIII – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da 
unidade jurisdicionada 

Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos 
do Órgão em que há Ocorrência de Servidores 

Terceirizados 

Quantidade no Final 
do Exercício Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 
Exercício 

2013 2012 2011 

            

   Não há ocorrências           

            

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão 

Não aplicável. 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 
 

5.2.2. AUTORIZAÇÕES EXPEDIDAS PELO M INISTÉRIO DO PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E 

GESTÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERCEIRIZADOS  

Quadro XXXIV – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento adicional para 
substituição de terceirizados 

Nome do Órgão Autorizado a Realizar o Concurso 
ou Provimento Adicional 

Norma ou Expediente Autorizador, do 
Exercício e dos dois Anteriores 

Quantidade 
Autorizada de 

Servidores Número Data 
        

   Não há ocorrências       
        
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 
 

5.2.3. INFORMAÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE L IMPEZA , HIGIENE E VIGILÂNCIA 

OSTENSIVA PELA UNIDADE JURISDICIONADA  

Quadro XXXV - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 
Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP 
UG/Gestão: 173039 CNPJ: 42.354.068.0001-19 

Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato 

Área Nat. 
Identificação 
do Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 
 

Período contratual de 
execução das 

atividades contratadas 

Nível de Escolaridade 
exigido dos 

trabalhadores 
contratados Sit. 

F M S 
Início Fim P C P C P C 

2009 V O 004/2009 05.234.289/0001-27 09/05/2009 08/05/2014 3 3 - - - - P 
2009 L O 023/2009 03.575.979/0001-14 21/12/2009 20/12/2014 4 3 - - - - P 
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Observação: 
 
No contrato 023/2009 o número de contratações previstas é estabelecido de acordo com a metragem quadrada da área a 
ser limpa e não referente à quantidade de postos de trabalho ou empregados. Em função das restrições orçamentárias 
estabelecidas pela Portaria nº 268/2013, foi implementada a supressão contratual, que resultou na redução de 1 (um) 
empregado na prestação dos serviços a partir de 01/09/2013.  
 
LEGENDA  
 
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 
 
 

5.2.4. INFORMAÇÕES SOBRE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATIVIDADES NÃO ABRANGIDAS 

PELO PLANO DE CARGOS DO ÓRGÃO 

Quadro XXXVI - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

Unidade Contratante 
Nome: SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP 
UG/Gestão: 173039 CNPJ: 42.354.068.0001-19 

Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato 

Área Nat. 
Identificação 
do Contrato 

Empresa 
Contratada 

(CNPJ) 

Período contratual de 
execução das atividades 

contratadas 

Nível de Escolaridade 
exigido dos 

trabalhadores 
contratados Sit. 

F M S 
Início Fim P C P C P C 

2009 1 O 004/2009 05.234.289/0001-27 09/05/2013 08/05/2014 3 3 - - - - P 
2009 12 O 023/2009 03.575.979/0001-14 09/05/2009 08/05/2014 4 3 - - - - P 
2011 4 O 016/2011 13.134.882/0001-20 12/09/2013 11/09/2014 5 4 - - - - P 
2011 12 O 018/2011 07.951.388/0001-55 03/11/2011 02/11/2013 - - 4 4 - - E 
2012 2 O 029/2012 05.553.237/0001-13 21/10/2013 20/10/2014 - - 3 3 - - P 
2012 6 O 033/2012 13.134.882/0001-20 26/12/2013 25/12/2014 2 2 - - - - P 
2013 5 O 00439/2013 07.444.187/0001-61 14/02/2013 01/10/2013 - - 7 7 - - E 
2013 12 O 00539/2013 08.996.644/0001-93 15/10/2013 14/10/2014 2 2 - - - - P 
2013 12 O 01239/2013 07.147.003/0001-00 02/05/2013 01/05/2014 - - 21 20 - - A 
2013 9 O 01739/2013 02.566.106/0001-82 01/08/2013 31/07/2014 7 5 - - - - A 
2013 12 O 01839/2013 07.147.003/0001-00 01/08/2013 31/07/2014 - - 46 35 - - A 

Observação: 
No contrato 023/2009, em função das restrições orçamentárias estabelecidas pela Portaria nº 268/2013, foi 
implementada a supressão contratual, que resultou na redução de 1 (um) empregado na prestação dos serviços a partir 
de 01/09/2013.  
No contrato 016/2011, em função das restrições orçamentárias estabelecidas pela Portaria nº 268/2013, foi 
implementada a supressão contratual que resultou na redução de 1 (um) posto de trabalho a partir de 12/09/2013. 
Em função das restrições orçamentárias estabelecidas pela Portaria nº 268/2013, o contrato 00439/2013 foi rescindido 
unilateralmente a partir de 01/10/2013. 
No contrato 01239/2013, em função das restrições orçamentárias estabelecidas pela Portaria nº 268/2013, foi 
implementada a supressão do item 3 do objeto contratual, que resultou na redução de 1 (um) posto de trabalho de 
secretária executiva em Brasília a partir de 01/09/2013. 
No contrato 01839/2013, em função das restrições orçamentárias estabelecidas pela Portaria nº 268/2013, foi 
implementada a supressão contratual que resultou na redução de 11 (onze) postos de trabalho a partir de 01/09/2013. 
No contrato 01739/2013, em função das restrições orçamentárias estabelecidas pela Portaria nº 268/2013, foi 
implementada a supressão contratual que resultou na redução de 2 (dois) postos de trabalho a partir de 01/09/2013. 
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LEGENDA  
Área: 

1. Segurança; 
2. Transportes; 
3. Informática; 
4. Copeiragem; 
5. Recepção; 
6. Reprografia; 
7. Telecomunicações; 
8. Manutenção de bens móveis; 
9. Manutenção de bens imóveis; 
10. Brigadistas; 
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
12. Outras. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 
 

5.2.5. ANÁLISE CRÍTICA DOS ITENS 5.2.3 E 5.2.4 

Não houve necessidade de análise crítica. 
 

5.2.6. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS  

Quadro XXXVII - Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre (em R$ 1,00) 
1.      Nível superior 38 38 34 32                     257.335,13  

1.1    Área Fim 16 12 13 12                     116.331,48  
1.2    Área Meio 22 26 21 20                     141.003,65  

2.      Nível Médio 0 0 0 0                                    -    
2.1    Área Fim -   - -   - -  
2.2    Área Meio  - -   - -   - 

3.      Total (1+2) 38 38 34 32                     257.335,13  
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 
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6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO  

6.1. GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E CONTRATADOS DE 
TERCEIROS 

FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DA UNIDADE JURISDICIONADA 
 
A Susep não possui frota de veículos de sua propriedade. 

 
FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SERVIÇO DA UJ, MAS CONTRATADA DE TERCEIROS 
 
a) Estudos técnicos realizados para a opção pela terceirização da frota e dos serviços de transportes 

- Impossibilidade de complementação do quadro de servidores para exercício de atividades de 
motorista/condutor oficial por concurso público; a inexistência de veículos oficiais próprios para 
atender às demandas; a problemática de se contratar condutores terceirizados para dirigirem 
veículos oficiais; e a grande dificuldade de contratar e realizar manutenções e outros serviços 
necessários em veículos próprios quando a frota necessária é pequena, bem como redução nos 
custos, conforme tabela abaixo. 

 
Quadro XXXVIII - Comparação frota própria x frota alugada 

 
b) Nome e CNPJ da empresa contratada para a prestação de serviço de transporte: CONTATO RIO 
SERVIÇOS – EIRELI, CNPJ 05.553.237/0001-13. 

c) Tipo de licitação efetuada, nº do contrato assinado, vigência do contrato, valor contratado e 
valores pagos desde a contratação até o exercício de referência do Relatório de Gestão: pregão 
eletrônico, contrato n°29/2012, vigência de 21/10/2012 a 20/10/2013, posteriormente renovado até 
20/10/2014, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato. O valor anual do contrato monta em 
R$ 277.595,04 após a repactuação. 

 

ITENS DE CUSTO FROTA PRÓPRIA FROTA ALUGADA 

Licenciamento e emplacamento A organização administra e custeia Já vem licenciado e emplacado 

Seguros A organização contrata e custeia Já incluído na locação 

Peças de reposição A organização adquire A locadora paga 

Manutenção A organização contrata A locadora disponibiliza pessoal 

Veículo reserva A organização tem que manter Fornecido pela locadora 

Assistência 24 horas A organização tem que contratar Serviço oferecido pela locadora 

Perdas por roubo, furto, incêndio e colisão A organização assume O risco é da locadora 

Assessoria jurídica para sinistros 
A organização tem que se 

responsabilizar 
A locadora cuida de tudo 

Custo de oportunidade do capital A organização investe na frota A locadora investe em sua frota 

Investimento na renovação da frota A organização investe na aquisição 
A aquisição corre por conta da 

locadora 

Custos financeiros sobre a ociosidade da 
frota 

A organização investe Por conta da locadora 
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Quadro XXXIX - Valor desembolsado desde a contratação 

Serviço prestado em Nota fiscal paga em Valor da nota fiscal 
Out/12 Nov  R$              6.679,10  
Nov/12 Dez  R$           20.251,15  
Dez/12 Jan  R$           20.063,95  
Jan/13 Fev  R$           20.681,37  
Fev/13 Mar  R$           20.515,66  
Mar/13 Abr  R$           20.718,46  
Abr/13 Mai  R$           20.923,21  
Mai/13 Jun  R$           21.105,86  
Jun/13 Jul  R$           20.297,30  
Jul/13 Ago  R$           20.279,10  
Ago/13 Set  R$           21.146,12  
Set/13 Out  R$           20.678,81  
Out/13 Nov  R$           20.335,00  
Nov/13 Dez  R$           21.648,90  
Dez/13 Jan * 0 

Total desembolsado  R$         275.323,99  
(*) - A Nota Fiscal de dezembro ainda não havia fechado no momento da 
emissão do relatório. 
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM/COSER 

 
d) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos: Decreto nº 
2.271, de 07 de julho de 1997, Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008, Instruções Normativas 
nos 02 e 03, de 30 de abril e 15 de maio de 2008, respectivamente, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

e) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ: atender às autoridades da 
Susep em seus deslocamentos a serviço, bem como o transporte de materiais, de bens, de 
mobiliários, de processos, de documentos e de outras cargas de interesse da autarquia. 

 
Quadro XL - Quantidade de Veículos 

Veículos (tipo) Quantidade 

Popular 
01 (no regime de km rodado com franquia) 

01 (em caráter eventual - no regime de diária) 

Utilitário 01 (em caráter eventual - no regime de diária) 

Transporte de Cargas Pesadas 01 (em caráter eventual - no regime de diária) 

Executivo 01 (no regime de km rodado com franquia) 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 
 

Quadro XLI - Média mensal de quilômetros rodados 

Mês Tipo de Veículo Km Rodados 

Janeiro Renault Fluence 1.557 

Fevereiro Renault Fluence 1.235 

Março Renault Fluence 1.547 

Abril Renault Fluence 1.862 

Maio Renault Fluence 2.378 

Junho Renault Fluence 1.600 

Julho Renault Fluence 1.572 

Agosto Renault Fluence 1.730 



69 
 

Mês Tipo de Veículo Km Rodados 

Setembro Renault Fluence 1.486 

Outubro Renault Fluence 1.658 

Novembro Renault Fluence 1.457 

Dezembro Renault Fluence 1.494 

   

Janeiro Celta 397 

Fevereiro Celta 180 

Março Celta 257 

Abril Celta 437 

Maio Celta 401 

Junho Celta 234 

Julho Celta 337 

Agosto Celta 530 

Setembro Celta 511 

Outubro Celta 426 

Novembro Celta 425 

Dezembro Celta 315 
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 

   
Quadro XLII - Idade média anual, por grupo de veículos 

Tipo de veículos Regime de execução dos serviços 

Executivo 
Veículos novos ou semi-novos cujo ano de fabricação seja de até 1 (um) ano 
anterior ao do exercício em que se realiza a prestação do serviço e com, no 
máximo, 10.000 quilômetros rodados. 

Popular 
Veículos novos ou semi-novos cujo ano de fabricação seja de até 1 (um) ano 
anterior ao do exercício em que se realiza a prestação do serviço e com, no 
máximo, 10.000 quilômetros rodados. 

Utilitário 
Veículos cujo ano de fabricação seja de até 3 (três) anos anteriores ao do 
exercício em que se realiza a prestação do serviço e com, no máximo, 50.000 
quilômetros rodados. 

Transporte cargas pesadas 
Veículos cujo ano de fabricação seja de 5 (cinco) anos anteriores ao do 
exercício em que se realiza a prestação do serviço e com, no máximo, 
100.000 quilômetros rodados. 
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6.2. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

6.2.1. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL  

Quadro XLIII – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 

Localização Geográfica 
Quantidade de Imóveis de Propriedade da 

União de Responsabilidade da UJ 
Exercício 2013 Exercício 2012 

Brasil 

UF: BA – Bahia 1 1 
3849 – Salvador 1 1 

    UF: DF – Distrito Federal 1 1 
9701 – Brasília 1 1 

UF: PA – Pará 1 1 
0427 – Belem 1 1 

    UF: PR – Paraná 1 1 
7535 – Curitiba 1 1 

    UF: PE – Pernambuco 1 1 
2531 – Recife 1 1 

    UF: RJ – Rio de Janeiro 2 2 
6001 – Rio de Janeiro 1 1 
6001 – Rio de Janeiro 1 1 

    UF: RS – Rio Grande do Sul 1 1 
8801 – Porto Alegre 1 1 

    UF: SP – São Paulo 1 1 
7107 – São Paulo 1 1 

Subtotal Brasil 9 9 
    Exterior 0 0 

Subtotal Exterior 0 0 
Total (Brasil + Exterior) 9 9 

Fonte: SPIUnet 
 

 

6.2.2. DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ, EXCETO IMÓVEL 

FUNCIONAL  

Quadro XLIV– Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da 
UJ, exceto Imóvel Funcional 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no exercício 
Valor 

Histórico 
Data da 

Avaliação 
Valor 

Reavaliado 
Com 

reformas 
Com 

manutenção 
173039 384900395.500-1  21 3 194.400,00 23/11/2001 193.522,16 - - 
173039 970116747.500-4 21 3 230.000,00 26/11/2001 276.499,15 325.787,99 - 
173039 042700684.500-0 21 4 44.000,00 23/11/2001 28.391,29 - - 
173039 753500283.500-5 21 3 180.000,00 23/11/2001 278.650,61 - - 
173039 253100512.500-9 21 4 42.225,00 23/11/2001 207.010,29 - - 
173039 600101950.500-1 21 3 - 23/11/2001 4.943.634,27 - 264.752,84 
173039 600101952.500-2 21 3 2.424.000,00 23/11/2001 5.087.461,34 - - 
173039 880100624.500-8 21 3 308.500,00 23/05/2007 327.846,32 - - 
173039 600102498.500-8  3 2 - 20/07/2012 876.641,87 - - 
173039 600102499500-3 3 4 - 20/07/2012 1.056.391,14 - - 
173035 710700537.500-4 3 3 - 29/10/2012 1.927.891,21 - 36.230,92 

Total 325.787,99 300.983,76  
Fonte: SPIUnet 
Obs.: Não foram incluídos R$ 6.942,84 de manutenção e R$ 158.000,00 de reformas referentes à sede, à Av Presidente 
Vargas, 730, que não consta do SPIUnet para esta UG. 
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6.2.3. DISCRIMINAÇÃO DE IMÓVEIS FUNCIONAIS DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ 

Não aplicável. 
 

Análise Crítica 
 
Os imóveis sob a responsabilidade da Susep, em sua maioria, dispõem do competente Registro 
Cartorial e encontram-se de acordo com as determinações legais pertinentes, respeitando o 
ordenamento urbano da municipalidade local. Carecem, única e exclusivamente, de procedimento 
que vise à adequação de seus reais valores de mercado. A Susep vem buscando um melhor 
aproveitamento de seu patrimônio imobiliário, cedendo áreas ociosas ou pouco aproveitadas para 
outros órgãos como, por exemplo, a Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda 
– 2 andares do prédio situado na Rua Buenos Aires, 264, Centro – Rio de janeiro/RJ. Registra-se 
também que não existem bens imóveis que estejam fora do patrimônio da União em decorrência de 
algum impedimento para a sua regularização. 

 

6.3. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS LOCADOS DE  TERCEIROS 

Quadro XLV– Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 

Localização Geográfica 
Quantidade de Imóveis Locados de 

Terceiros pela UJ 
Exercício 2012 Exercício 2011 

Brasil 
UF: MG – Minas Gerais 1 1 

4123 – Belo Horizonte 1 1 
Subtotal Brasil 1 1 

    Exterior  0 0 
Subtotal Exterior 0 0 

Total (Brasil + Exterior) 1 1 
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM/COMAP 
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7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO 
CONHECIMENTO 

7.1. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 

Quadro XLVI - Gestão da Tecnologia da Informação da UJ 

Quesitos a serem avaliados 
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição: 
  Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. 
    monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional. 
  Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI. 
    aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à 

gestão e ao uso corporativos de TI. 
    aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com 

foco na obtenção de resultados de negócio institucional. 
    aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto. 
    aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa. 
    aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos 

de resultado de negócio institucional. 
    aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais, 

regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição. 
  Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI. 
  Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI. 
  Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI. 
2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição: 
  Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 
  Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI. 
  Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2013. 
  Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI. 
  Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. 
  Aprovou, para 2013, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia 

dos respectivos controles. 
  Os indicadores e metas de TI são monitorados.  
  Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a  

respeito quando as metas de resultado não são atingidas. 
  Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. 
3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por iniciativa da 
própria instituição: 
  Auditoria de governança de TI. 
  Auditoria de sistemas de informação. 
  Auditoria de segurança da informação. 
  Auditoria de contratos de TI. 
  Auditoria de dados. 
  Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________ 
  Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2013. 
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere: 
  A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. 

X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. 
X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio. 
X A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores. 
X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI. 
X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). 
X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição. 
X O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio. 

 O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. 
X O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI. 
X O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI: _ 

http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/tecnologia-da-informacao 
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Quesitos a serem avaliados 
5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio: 
  Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados. 
  Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. 
  Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá 

suporte ao respectivo processo de negócio. 
6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os 
seguintes processos corporativos: 
  Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações). 
  Classificação da informação para o negócio, nos termos da Lei 12.527/2011 (p.ex. divulgação ostensiva ou classificação 

sigilosa). 
  Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de 

disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. 
  Gestão dos incidentes de segurança da informação. 
7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre  
( 3 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. 
( 3 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. 
(4  ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. 
(4  ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. 
(4  ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões estabelecidos em 
contrato. 
(4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos contratuais 
(protocolo e artefatos). 
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo) 
  O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada. 
  Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada. 
  A instituição a publicará em 2014, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). 
  A instituição a publicará em 2014 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). 
  A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 
  A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 
9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov? 
 X Entre 1 e 40%. 
  Entre 41 e 60%. 
  Acima de 60%. 
  Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov). 

Comentários 
Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não 
contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo 
questionário. 
  
Com relação ao item 7 . Em relação às contratações de serviços de TI 
(   )  são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação 
(   )  nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação 
Informamos que nos casos de contratações efetuadas pela CGETI, os artefatos são produzidos conforme determinação da IN4. 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGETI 
 

7.1.1. ANÁLISE CRÍTICA  

Em dezembro de 2012, após quase um ano de planejamento, ocorreu a contratação do novo 
datacenter. 

A migração, iniciada em dezembro de 2012 e concluída em maio de 2013, envolveu os setores da 
CGETI e culminou numa profunda transformação na infraestrutura de TI da Susep e na qualidade 
dos serviços prestados pela TI. 
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Essa migração envolveu: 

• a contratação e configuração de equipamentos de proteção de rede; 

• a adaptação e testes dos sistemas da Susep; 

• a migração de bases de dados; 

• a migração dos emails; 

• a instalação do Portal Susep; 

• a configuração da infraestrutura para a recepção de dados do mercado; e 

• o atendimento aos usuários para instalação da ferramenta de acesso aos emails. 

Além disto, foram editadas Instruções voltadas para a implantação de processos ITIL e o PDTI para 
o período 2013-2014 foi concluído. 
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8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

8.1. GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

Quadro XLVII - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem 
em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e 
matérias primas. 

• Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 
ambiental foram aplicados? 

   x  
a) inclusão de 
cláusulas sobre 
utilização de 
materiais 
sustentáveis nos 
contratos de limpeza, 
conservação e 
copeiragem; 
b) procedimentos de 
sustentabilidade 
aplicáveis às obras e 
serviços de 
engenharia da 
Autarquia. 

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente 
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior 
quantidade de conteúdo reciclável. 

 x    

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por 
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos 
reciclados, atóxicos ou biodegradáveis). 

   x  

4. Nos obrigatórios estudos técnicos preliminares anteriores à elaboração dos termos de 
referência (Lei 10.520/2002, art. 3º, III) ou projetos básicos (Lei 8.666/1993, art. 9º, IX) 
realizados pela unidade, é avaliado se a existência de certificação ambiental por parte das 
empresas participantes e produtoras (ex: ISO) é uma situação predominante no mercado, a 
fim de avaliar a possibilidade de incluí-la como requisito da contratação (Lei 10.520/2002, 
art. 1º, parágrafo único in fine), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de 
produtos e serviços. 

• Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 
considerada nesses procedimentos? 

x     

 

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor 
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 

• Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 
produtos sobre o consumo de água e energia? 

   x  

 

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 

• Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? 

x     

 

7. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

• Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 
manifestada nos procedimentos licitatórios? 

  x   

 

8. No modelo de execução do objeto são considerados os aspectos de logística reversa, 
quando aplicáveis ao objeto contratado (Decreto 7.404/2010, art. 5º c/c art. 13).    x  
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9.  A unidade possui plano de gestão de logística sustentável de que trata o art. 16 do 
Decreto 7.746/2012. 

• Se houver concordância com a afirmação acima, encaminhe anexo ao relatório o 
plano de gestão de logística sustentável da unidade. 

x     

     

10. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 
qualidade (análise custo-benefício) de tais bens e produtos.    x  

11. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 
edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 
que reduzam o impacto ambiental. 

   x  

12. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.    x  

Considerações Gerais: 
LEGENDA  

Níveis de Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM 
 

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS  

Aspectos sobre a gestão ambiental: afirmações relacionadas às aquisições de bens/produtos e 
serviços por meio de licitações sustentáveis sobre as quais a unidade deve avaliar seu nível de 
concordância. 

Avaliação: campo a ser assinalado com um “X” pela unidade conforme seu nível de concordância 
com a afirmação dada, levando em consideração a escala de avaliação de 1 a 5, que representam: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não 
aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente 
aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na 
afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente 
aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado 
no contexto da UJ. 

Observações:  

• Deverá ser assinalado apenas um “X” para cada afirmação. As afirmações que pedem 
informações complementares devem ser respondidas logo em seguida à pergunta, dentro do 
próprio quadro. 

• No campo “Considerações Gerais” deve ser informada a metodologia usada pela UJ para 
analisar os quesitos (se respondido individualmente ou por grupo de pessoas; que áreas os 
respondentes representam, etc.). 

• No caso de relatório de gestão consolidado, o quadro deve ser preenchido considerando o 
contexto da unidade consolidadora somente. 
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• No caso de relatório agregado, o quadro deve ser preenchido pela UJ agregadora e pelas 
unidades agregadas, considerando os respectivos contextos. 

 

8.2. CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA 

Quadro XLVIII – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 

Adesão a Programas de Sustentabilidade 
Nome do Programa Ano de Adesão Resultados 

Recurso 
Consumido 

Quantidade Valor 

 
Exercícios 

 
2013 2012 2011 2013 2012 2011 

Água 2.645 Fat m³ 3036 Fat m³ 5028 Fat m³ R$ 34.932,51 R$ 40.607,27 R$ 53.019,40 
Energia Elétrica  63.056 kvarh 58.366 kvarh 77.928 kvarh R$ 225.509,70 R$ 302.480,08 R$ 352.732,35 

Total R$ 260.442,21 R$ 343.087,35 R$ 405.751,75 
Fonte: SUSEP/DIRAD/CGADM/COSER 

 

Observações: 
 
O fornecimento de papel é feito pela atual contratada responsável em prestar os serviços de 
outsourcing de impressão. 

Foram considerados o consumo de energia elétrica e água dos endereços da Susep na Rua Buenos 
Aires, 256 e Franklin Roosevelt, 39, posto que o consumo no prédio da sede é rateado com o Banco 
Central. 
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9. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS  E 
NORMATIVAS 

9.1. TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃO  DO TCU 

9.1.1. DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO  

Quadro XLIX - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados 235 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 

Expedida 

1 025.574/2011-6 
Acórdão nº 

1325/2012 - Plenário 
9.2.6 RE 

Ofício 348/2012 – 
TCU/SECEX-9 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 
Descrição da Deliberação 
9.2.6. deixe de proceder à redução - sendo ideal, na verdade, o incremento - da estrutura de cargos e do quantitativo de 
pessoal das áreas de tecnologia da informação e de auditoria interna da autarquia, tendo em vista a primordial 
necessidade da consecução das tarefas inerentes a esses setores para a reversão da grave condição em que se encontram 
os sistemas informatizados da Susep; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Superintendência - SUPEP 235 
Síntese da Providência Adotada 
As áreas de tecnologia da informação e de auditoria interna da Susep receberam servidores que ingressaram na 
autarquia por meio do último concurso público realizado. Mais recentemente, em dezembro de 2013, foi decidida a 
transferência de um servidor com perfil de TI para a unidade de auditoria intena. A estrutura de cargos dessas unidades 
permaneceu inalterada. 
Síntese dos Resultados Obtidos 
A auditoria interna está mais preparada para avaliar a área de tecnologia da informação da Susep, embora essas duas 
unidades ainda tenham carências de pessoal. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados 235 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 

Expedida 

2 014.088/2010-0 
Acórdão nº 2746/2010 

- Plenário 
9.2.10 RE 

Ofício nº 514/2010 
- TCU/SECEX-9 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados 235 
Descrição da Deliberação 
9.2.10. promova ações para que a auditoria interna apoie a avaliação da TI, com observância do Cobit 4.1, ME2 - 
Monitorar e avaliar os controles internos; 
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Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 
Síntese da Providência Adotada 
Em dezembro de 2013, foi decidida a transferência  de um servidor com perfil de TI para a unidade de auditoria intena.  
Síntese dos Resultados Obtidos 
A auditoria interna está mais preparada para avaliar a área de tecnologia da informação da Susep. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados 235 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

3 023.533/2012-9 609/2013 - 1ª Câmara 1.7.1 e 1.7.2 DE 
Ofício nº 74/2013 

SECEXAIRJ 
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 
Descrição da Deliberação 
1.7.1. adote as medidas pertinentes com vistas a não prorrogar o contrato decorrente do Pregão Eletrônico 29/2010; 
1.7.2 . providencie novo certame licitatório para o objeto discriminado no certame mencionado no item anterior; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Diretoria de Administração – DIRAD 106459 
Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 
Síntese da Providência Adotada 
Através do Pregão 06/2013 a Susep promoveu contratação para substituir a contratação realizada por meio do Pregão 
29/2010. 
Síntese dos Resultados Obtidos 
O contrato anterior foi rescindido e novo contrato foi celebrado. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 
Fonte: SUSEP/AUDIT 

9.1.2. DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO  

Quadro L - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no 
exercício 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 

Expedida 

1 025.574/2011-6 
Acórdão nº 1325/2012 - 

Plenário 
9.2.3 RE 

Ofício 348/2012 
– TCU/SECEX-

9  
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 
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Descrição da Deliberação 
9.2.3. promova a anulação das conclusões da Comissão de Sindicância instituída pela Portaria Susep 3.745/2010 
baseadas nas seguintes teses, que por meio de análise equivocada da legislação excluem quase por completo a pretensão 
de punibilidade administrativa em razão de prescrição: 
9.2.3.1. estabelecimento do termo inicial da prescrição da pretensão punitiva da Susep correspondendo à data de 
qualquer ato administrativo realizado após a prescrição administrativa dos processos constantes da mencionada portaria, 
sob a premissa de que tal ato corresponderia àquele em que esta prescrição processual poderia ser declarada, o que é 
incompatível com o art. 142, § 1º, da Lei 8.112/90, o qual prevê, expressamente, ser o início do prazo de prescrição do 
direito de a Administração realizar a punição de servidor a data em que a irregularidade por ele cometida se tornou 
efetivamente, e não presumidamente, conhecida; 
9.2.3.2. apuração de responsabilidade funcional em decorrência de prescrição administrativa nos processos da autarquia 
devendo ser precedida do respectivo julgamento de mérito, de modo a garantir que, no caso concreto, houvesse 
ocorrência inequívoca de infração administrativa e correspondente prejuízo pecuniária para a Susep, o que não condiz 
com o art. 128 da Lei 8.112/90, que estatui serem os danos provocados pela infração apenas um dos quesitos a serem 
considerados na aplicação da penalidade, devendo-se levar em conta ainda a natureza e a gravidade da infração 
cometida - como permitir a ocorrência de prescrição de processos -, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 
antecedentes funcionais; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados  - Susep 235 
Justificativa para o seu não Cumprimento:  
Considerou-se desnecessária a anulação da Comissão de Sindicância, cujas conclusões foram acatadas, à exceção das 
apresentadas no item 5 de seu relatório final, a respeito das quais foram acolhidas as ponderações apresentadas no 
Parecer SUSEP/COGER nº 01/2011 e no Parecer nº 85/2012/Assuntos Administrativos/PF-SUSEP/PGF/AGU. Além 
disso, determinou-se a adoção das recomendações constantes do citado Parecer SUSEP/COGER nº 01/2011.  
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 

Expedida 

2 025.574/2011-6 
Acórdão nº 1325/2012 - 

Plenário 
9.2.4 RE 

Ofício 348/2012 
– TCU/SECEX-

9 
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 
Descrição da Deliberação 
9.2.4. crie mecanismo nos sistemas informatizados da entidade que permita consultar as reduções efetuadas nas multas e 
juros de mora e nos encargos legais motivadas pelas condições de pagamento favoráveis estabelecidas nos incisos do § 
3º do art. 65 da Lei 12.249/2010, regulamentado pela Portaria AGU 1.197/2010; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGETI 106483 
Coordenação-Geral de Julgamentos – CGJUL 106524 
Justificativa para o seu não Cumprimento:  
A CGJUL requisitou alterações no Sistema de Penalidades (SISPEN), de forma que esse sistema permita a geração de 
relatórios que discriminem os descontos motivados pela Portaria AGU 1.197/2010. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 
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Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 

Expedida 

3 025.574/2011-6 
Acórdão nº 1325/2012 - 

Plenário 
9.2.5 RE 

Ofício 348/2012 
– TCU/SECEX-

9 
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 
Descrição da Deliberação 
9.2.5. formalize os grupos listados abaixo, que cuidam da detecção de falhas e da implementação de melhorias no fluxo 
de processos, definindo prazos peremptórios para a conclusão dos respectivos trabalhos: 
9.2.5.1. Grupo 1, cujo objetivo é levantar os processos de penalidades que estão sem movimentação nas áreas há mais 
de três anos e verificar se existe algum caso de processo prescrito; 
9.2.5.2. Grupo 2, cuja finalidade é desenvolver projeto para execução de trabalho de revisão das bases de dados e 
reformulação dos sistemas de controle de processo, penalidades e arrecadação, visando a integrá-los e torná-los menos 
vulneráveis a falhas; 
9.2.5.3. Grupo 3, cuja meta é elaborar proposta de normativo de uso interno que especifique o fluxo de atividades 
obrigatórias nos processos, atribuições específicas, rotinas de trabalho e procedimentos para todas as etapas que 
envolvam os processos de arrecadação da Susep; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Secretaria-Geral - SEGER 4554 
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGETI 106483 
Coordenação-Geral de Administração 106472 
Justificativa para o seu não Cumprimento:  
As ações que dizem respeito ao conteúdo do subitem 9.2.5.1 estão sendo monitoradas no âmbito do processo 
15414.005266/2011-15. As ações que dizem respeito ao conteúdo dos subitens 9.2.5.2 e 9.2.5.3 estão sendo 
monitoradas no âmbito do processo 15414.002038/2011-93.  
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 

Expedida 

4 025.574/2011-6 
Acórdão nº 1325/2012 - 

Plenário 
9.2.7 RE 

Ofício 348/2012 
– TCU/SECEX-

9 
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 
Descrição da Deliberação 
9.2.7. leve a protesto, antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, todas as Certidões de Dívida Ativa da União 
referentes a créditos da Susep, nos termos da Portaria PGFN 321/2006, em especial, mas não exclusivamente, as 
certidões oriundas de multas aplicadas a empresas que atuem no mercado marginal. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Procuradoria Federal junto à Susep 4492 
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Justificativa para o seu não Cumprimento:  
A Procuradoria Federal junto à Susep encaminhou o Expediente 90-000005/2012, no qual está a Nota/PF 
Susep/Subprocuradoria de Contencioso Judicial nº 540/2012, que trata do item 9.2.7. Nessa manifestação, a 
Procuradoria conclui que a Portaria PGFN nº 321/2006 não se aplica aos créditos administrados pela Susep e que a 
determinação e regulamentação de como será efetivado o protesto dos créditos da Susep depende de ato próprio da 
PGF/CGCOB, o qual possibilitaria o cumprimento da recomendação acima exposta. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 

Expedida 

5 
022.631/2009-0 Acórdão n.º 482/2012 – 

Plenário 
9.6 DE 

Ofício nº 
113/2012 – 

TCU-SEMAG  
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 
Descrição da Deliberação 
9.6 determinar à (...) e à Superintendência de Seguros Privados que incluam, nos Relatórios Anuais de Gestão referentes 
aos exercícios de 2012 a 2016, seção específica sobre o tema "arrecadação de multas", contemplando as seguintes 
informações pertinentes às questões descritas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.2 do Acórdão1817/2010-Plenário: 
9.6.1 número absoluto e percentual de pessoas físicas ou jurídicas pendentes de inscrição no Cadin, sob sua 
responsabilidade, nos últimos dois exercícios; 
9.6.2 número absoluto e percentual de processos de cobrança de multas que, em virtude dos prazos legais, sofram 
maiores riscos de prescrição, nos últimos dois exercícios, bem como as providências adotadas para reduzir esse risco; 
9.6.3 quantidade de multas canceladas ou suspensas em instâncias administrativas, os valores associados a estas multas 
e os percentuais de cancelamento e suspensão em relação ao total de multas aplicadas anualmente, nos dois últimos 
exercícios; 
9.6.4 percentuais de recolhimento de multas (em valores e em número de multas recolhidas) nos últimos dois 
exercícios; 
9.6.5 medidas adotadas e resultados alcançados relativamente às questões descritas nos subitens 9.6.1 a 9.6.4.  

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Julgamentos - CGJUL 106524 
Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 
Procuradoria Federal junto à Susep - PF/SUSEP 4492 
Secretaria-Geral - SEGER 4554 
Justificativa para o seu não Cumprimento:  
A determinação deverá ser atendida ao longo da elaboração dos  Relatórios de Gestão referentes ao período de 2012 a 
2016. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

6 007.130/2012-0 
Acórdão nº 1204/2012 
(Parecer Prévio sobre 

as Contas do Governo) 
V e VI RE 

Ofício 275/2012 - 
TCU/SEMAG 
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Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 
Descrição da Deliberação 
(...) recomendar:  
V - (...) à Susep que adote medidas para priorizar as cobranças de multas nos âmbitos administrativo e judicial, 
sobretudo no que se refere aos casos cuja prescrição seja iminente, com vistas a evitar prejuízos ao Tesouro Nacional. 
VI – (...) a Susep, em conjunto com a Procuradoria Geral Federal, que avaliem a adoção de medidas extrajudiciais para 
aumentar a efetividade da cobrança das multas aplicadas. 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Julgamentos - CGJUL 106524 
Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 
Procuradoria Federal junto à Susep - PF/SUSEP 4492 
Justificativa para o seu não Cumprimento:  
O Ofício Susep/Gabin 603/2012 encaminhou ao TCU a Nota Técnica Susep/Audit nº 17/2012, contendo as 
providências adotadas pela Susep que direta ou indiretamente contribuem para o atendimento a essas recomendações. 
Deve-se observar também que foi criado um grupo de trabalho que possuiu, como um de seus objetivos, melhorar o 
procedimento de cobrança de multas impostas em processos administrativos sancionadores, seja em fase administrativa 
seja em fase judicial. Conforme constou do Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República referente ao ano 
de 2012 (Acórdão nº 1274/2013 - TCU/Plenário), as recomendações acerca da arrecadação de multas pela 
Administração Pública Federal encontram-se em atendimento e continuarão a ser monitoradas. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

7 014.088/2010-0 
Acórdão nº 2746/2010 

- Plenário 
9.1.10 e 9.1.11 DE 

Ofício nº 514/2010 - 
TCU/SECEX-9, de 

20/10/2010 
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 
Descrição da Deliberação 
 
9.1.10. estabeleça procedimento de inventário de ativos de informação, de maneira a que todos os ativos de informação 
sejam inventariados e tenham um proprietário responsável, com observância do item 7.1 da NBR ISO/IEC 27.002, em 
atenção à IN GSI/PR 01/2008, art. 5º, VII, e à Norma Complementar 04/IN01/DSIC/GSIPR, item 5.2.1; 
9.1.11. implemente processo de gestão de riscos de segurança da informação, em atenção à IN GSI/PR 01/2008, art. 5º, 
VII, e à Norma Complementar 04/IN01/DSIC/GSIPR; 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Comitê de Segurança da Informação e Comunicações  - 
Justificativa para o seu não Cumprimento:  
Em 2013 o TCU realizou monitoramento das determinações e recomendações do Acórdão 2.746/2010 - TCU/Plenário, 
o qual culminou no Acórdão 3.589/2013 - TCU/Plenário. Nesse acórdão ficou estabelecido que futuramente a 
SecexEstataisRJ irá monitorar as ações da Susep relativas aos itens 9.1.10 e 9.1.11 do Acórdão 2.746/2010. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 
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Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 

Expedida 

8 014.088/2010-0 
Acórdão nº 2746/2010 - 

Plenário 
9.2.4, 9.2.6, 
9.2.7 e  9.2.9 

RE 
Ofício nº 

514/2010 - 
TCU/SECEX-9 

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 
Descrição da Deliberação 
9.2.4. implante estrutura formal de gerência de projetos, com observância do Cobit 4.1, processo PO10.2 - Estruturas de 
Gerência de Projetos e do PMBOK, dentre outras boas práticas de mercado;                                                                                                  
9.2.6. implante processo de gestão de configuração de serviços de tecnologia da informação, à semelhança do Cobit 4.1, 
processo DS9 - Gerenciar configuração, e de outras boas práticas de mercado, como a NBR ISO/IEC 20.000;                                          
9.2.7. estabeleça procedimentos formais de gestão de mudanças, de acordo com o item 12.5.1 da NBR ISO/IEC 
17.799:2005, à semelhança das orientações contidas no Cobit 4.1, processo AI6 - Gerenciar mudanças, e de outras boas 
práticas de mercado, como a NBR ISO/IEC 20.000;                                                                                                                                                                                        
9.2.9. estabeleça processo de avaliação da gestão de TI, com observância do Cobit 4.1, itens ME1.4 - Avaliação de 
desempenho, ME1.5 Relatórios gerenciais, ME1.6 - Ações corretivas e ME2 - Monitorar e avaliar os controles internos; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGETI 106483 
Justificativa para o seu não Cumprimento:  
Em 2013 o TCU realizou monitoramento das determinações e recomendações do Acórdão 2.746/2010 - TCU/Plenário, 
o qual culminou no Acórdão 3.589/2013 - TCU/Plenário. Nesse acórdão ficou estabelecido que futuramente a 
SecexEstataisRJ irá monitorar as ações da Susep relativas aos itens 9.2.4, 9.2.6, 9.2.7 e 9.2.9 do Acórdão 2.746/2010. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 

Expedida 

9 023.533/2012-9 609/2013 - 1ª Cãmara 1.7.3  DE 
Ofício nº 
74/2013 

SECEXAIRJ 
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 
Descrição da Deliberação 
1.7.3. proceda à segregação de funções nos setores que se ocupam de procedimentos relativos à folha de pagamento e 
licitações e contratos; 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Diretoria de Administração - DIRAD 106459 
Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 
Coordenação-Geral de Planejamento - CGPLA 106460 
Justificativa para o seu não Cumprimento:  
O atendimento à determinação depende de alteração regimental. 
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Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Deliberações do TCU 
Deliberações Expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo 
Comunicação 

Expedida 

10 023.533/2012-9 609/2013 - 1ª Câmara 1.8  RE 
Ofício nº 74/2013 

SECEXAIRJ 
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 
Descrição da Deliberação 
1.8. recomendar à Superintendência de Seguros Privados – Susep que atente para o número de servidores que contam 
com tempo de serviço para se aposentar e que continuam em atividade, em razão do potencial prejuízo na prestação dos 
seus serviços que poderá advir das lacunas de eventual aposentadoria simultânea desses agentes. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Diretoria de Administração – DIRAD 106459 
Coordenação-Geral de Planejamento – CGPLA 106460 
Justificativa para o seu não Cumprimento:  
O atendimento à recomendação depende da realização de concurso público, que não foi viabilizado em 2013. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 
Fonte: SUSEP/AUDIT 
 

9.2. TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO OCI 

9.2.1. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO ATENDIDAS NO EXERCÍCIO  

Quadro LI - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Recomendações do OCI 
Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA 
Comunicação 

Expedida 

1 201203291 
Constatação nº 12 - 
Recomendação 003. 

Ofício nº 
23.988/2012/NAC-
1/CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 
Descrição da Recomendação 
Constatação 12 - Recomendação 3: 
Implementar normativo interno para as contratações/aquisições, estabelecendo as etapas, prazos e responsabilidades 
para cada uma das áreas envolvidas. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 
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Síntese da Providência Adotada 
Conforme consta na Nota Técnica nº 2340/NAC1/CGU-RJ, encaminhada pelo Ofício nº 32319/2013/NAC1/CGU-RJ, 
optou-se pelo cancelamento dessa recomendação, em face de a recomendação constante da NA nº 201203291/001 
(Constatação 2) ter objeto similar e maior abrangência. 
Síntese dos Resultados Obtidos 
Não há. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 
Fonte: SUSEP/AUDIT 
 

9.2.2. RECOMENDAÇÕES DO OCI  PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO  

Quadro LII - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no 
exercício 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Recomendações do OCI 
Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem 
Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

1 201203291 
Constatação nº 12 - 

Recomendações 001 e 002 
Ofício nº 23.988/2012/NAC-

1/CGU-RJ/CGU-PR 
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 
Descrição da Recomendação 
Constatação 12 - Recomendação 1: 
Reavaliar a conveniência quanto à adoção da sistemática de convocação “em bloco” das empresas melhor classificadas 
nos pregões eletrônicos, em face do disposto no parágrafo quinto do art. 25º do Decreto 5.450/2005 e dos riscos 
potencialmente existentes nesta prática, em decorrência da estrutura operacional das áreas responsáveis pela análise das 
respectivas propostas. 
Constatação 12 - Recomendação 2: 
Observar estritamente os prazos previstos no edital para o encaminhamento das propostas de preços pelos licitantes, que 
serão analisadas pela Susep, abstendo-se de proceder à análise de todas àquelas que não cumprirem os prazos e 
exigências editalícias, em perfeita consonância, portanto, com os princípios da vinculação ao instrumento convocatório 
e isonomia, conforme o previsto no art. 5º - caput e parágrafo único - do Decreto 5.450/2005. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Administração – CGADM 106472 
Justificativa para o seu não Cumprimento 
A Susep encaminhou o Ofício nº 507/2012/Susep/Gabin atualizando o PPP e contendo as providências adotadas para 
atendimento às recomendações. Conforme consta na Nota Técnica nº 2340/NAC1/CGU-RJ, encaminhada pelo Ofício 
nº 32319/2013/NAC1/CGU-RJ, essas recomendações encontram-se em análise ou aguardam ações de controle para que 
seja formada a opinião da CGU quanto ao seu atendimento. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 
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Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 
Superintendênica de Seguros Privados - Susep 235 

Recomendações do OCI 
Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

2 Nota de Auditoria 201203291-001 

Constatação 01 - 
Recomendação 001; 

Constatação 02 - 
Recomendações 001 e 002 

Ofício 14035/2012/NAC-
1/CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
Superintendênica de Seguros Privados - Susep 235 
Descrição da Recomendação 
Constatação 1 - Recomendação: 001 
Recomendamos que a Susep aprimore seus controles internos relacionados aos contratos, especialmente no que se 
refere à atualização dos dados no sistema SIASG.                                                                                                                          
Constatação 2 - Recomendação: 001                                                                                                                                                         
A Susep/RS deve aprimorar os processos gerenciais relativos ao planejamento de licitações, de modo a reduzir ao 
máximo a necessidade de ajustes e/ou retificações nos editais de licitações enviados para análise da sede da Autarquia, 
evitando, dessa forma, que seja perdido o prazo necessário para substituição e ou renovação de contratos em vigor.                                           
Constatação 2 - Recomendação: 002                               
A Susep deve efetuar os ajustes necessários em sua norma interna que trata dos procedimentos pertinentes à renovação 
dos contratos administrativos, de modo a estabelecer, também,  prazos e responsáveis para execução de todas as etapas 
inerentes às fases interna e externa de processos licitatórios, evitando a ocorrência de contratações diretas, em 
detrimento da realização da licitação, causadas pelo excessivo prolongamento de alguma etapa específica do processo 
licitatório. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 
Justificativa para o seu não Cumprimento 
A Susep encaminhou o Ofício nº 694/2012/Susep/Gabin atualizando o PPP e contendo as providências adotadas para 
atendimento às recomendações. Conforme consta na Nota Técnica nº 2340/NAC1/CGU-RJ, encaminhada pelo Ofício 
nº 32319/2013/NAC1/CGU-RJ, essas recomendações encontram-se em análise ou aguardam ações de controle para que 
seja formada a opinião da CGU quanto ao seu atendimento. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 

Recomendações do OCI 
Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

3 Nota de Auditoria 201203291-002 
Constatação 001 - 

Recomendações 001 e 002 
Ofício 14035/2012/NAC-

1/CGU-RJ/CGU-PR 
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados – Susep 235 
Descrição da Recomendação 
Constatação 1 - Recomendação 001: 
A Susep deverá adotar os critérios de gestão ambiental indicados no questionário contido no Relatório de Gestão/2011, 
em especial quanto ao cumprimento da determinação contida no Decreto nº 5.940/2006, no que se refere à separação e a 
destinação de resíduos recicláveis descartados.  
Constatação 1 - Recomendação 002: 
Quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e contratação de serviços ou obras, a 
unidade deverá inseri-los em todos os processos licitatórios pertinentes bem como acompanhar e fiscalizar a execução 
dos contratos com o intuito de verificar a real implementação destes critérios. 



88 
 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 
Justificativa para o seu não Cumprimento 
A Susep encaminhou o Ofício nº 694/2012/Susep/Gabin atualizando o PPP e contendo as providências adotadas para 
atendimento às recomendações. Conforme consta na Nota Técnica nº 2340/NAC1/CGU-RJ, encaminhada pelo Ofício 
nº 32319/2013/NAC1/CGU-RJ, essas recomendações encontram-se em análise ou aguardam ações de controle para que 
seja formada a opinião da CGU quanto ao seu atendimento. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 

Recomendações do OCI 
Recomendações Expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

4 208771 
Constatação 9 - 

Recomendações 001, 002 e 
003 

Ofício 33.336/2011/NAC-
1/CGU-RJ/CGU-PR 

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG 
Superintendência de Seguros Privados - Susep 235 
Descrição da Recomendação 
Constatação 9 - Recomendação 001: 
Recomendamos que a Susep passe a documentar as pesquisas de preços dos materiais adquiridos para os serviços de 
manutenção predial, de forma a comprovar a compatibilidade entre os preços de aquisição e os praticados no mercado. 
Constatação 9 - Recomendação 002: 
Recomendamos que a Susep, na próxima licitação de serviços de manutenção predial, estime os valores de aquisição de 
materiais e mencione o encargo da empresa a ser contratada de adquirir os mate-riais por preços compatíveis com os 
praticados no mercado, porém, não exija que esses valores componham o valor das propostas dos licitantes, visto que 
esse procedimento pode prejudicar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. 
Constatação 9 - Recomendação 003: 
Recomendamos que a Susep, na próxima licitação de serviços de manutenção predial, defina no Termo de Referência 
que os pagamentos serão efetuados com base nos serviços realizados e nos bens efetivamente adquiridos. 

Providências Adotadas 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 
Coordenação-Geral de Administração - CGADM 106472 
Justificativa para o seu não Cumprimento 
Em 06/12/2010 foi encaminhado o Ofício Susep/Gabin 199/2010 atualizando o PPP com a situação da recomendação. 
Foi realizado o Pregão 17/2013 (Processo 15414.001773/2013-41), com vistas à substituição do contrato anterior. 
Conforme consta na Nota Técnica nº 2340/NAC1/CGU-RJ, encaminhada pelo Ofício nº 32319/2013/NAC1/CGU-RJ, 
essas recomendações encontram-se em análise ou aguardam ações de controle para que seja formada a opinião da CGU 
quanto ao seu atendimento. 
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
Não há. 

 

9.3. INFORMAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDI TORIA INTERNA 

a) Estrutura e posicionamento da unidade de auditoria no organograma da UJ 

No organograma da Susep, a Auditoria Interna – Audit encontra-se estruturalmente subordinada ao 
Superintendente da Susep, conforme estabelecido no Regimento Interno da Autarquia (Resolução 
CNSP no 272/2012, alterada pela Resolução CNSP no 299/2013), estando sujeita à orientação 



89 
 

normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e 
prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram. 

A Audit possui duas coordenações: Coordenação de Planejamento e Atendimento aos Órgãos 
Externos de Controle – Copac, responsável pelas ações de planejamento e fortalecimento 
institucional da Audit e pelo relacionamento com os Órgãos Externos de Controle; e Coordenação 
de Execução de Auditoria – Coaud, responsável pelas ações de auditoria nos sistemas, processos e 
rotinas da Susep. 

As atuais competências da Audit, em síntese, são as seguintes: 

• Realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de execução orçamentária, de pessoal e 
demais sistemas administrativos;  

• Realizar auditorias nos sistemas, processos e rotinas da Susep;  

• Propor ao Conselho Diretor a adoção de medidas necessárias ao aperfeiçoamento do 
funcionamento das unidades administrativas da Susep;  

• Acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual no âmbito da Susep, 
visando a comprovar a conformidade de sua execução;  

• Avaliar o controle das operações de crédito, avais, garantias, direitos e haveres, aferir a sua 
consistência e a adequação dos controles internos das diversas unidades da Autarquia;  

• Examinar e emitir parecer sobre a Prestação de Contas Anual da Autarquia e Tomadas de 
Contas Especiais;  

• Elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Paint, bem como o Relatório 
Anual de Auditoria Interna – Raint, a serem encaminhados à Controladoria Geral da União – 
CGU;  

• Acompanhar as auditorias dos órgãos externos de controle realizadas na Susep, podendo 
requerer documentos e informações aos órgãos e unidades da Autarquia;  

• Responder pela sistematização das informações requeridas pelos Órgãos Externos de Controle.  

b) Trabalhos mais relevantes realizados no exercício e principais constatações 

A atuação da Audit, em 2013, compreendeu, além da execução das ações de auditoria previstas no 
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Paint, a realização de uma auditoria especial nos 
Processos Administrativos Sancionadores – PAS da Susep. 

No conjunto das ações executadas, destacam-se, entre as mais relevantes, a auditoria para avaliação 
dos empréstimos concedidos às massas liquidandas. Essa ação de auditoria teve, por objetivo, 
verificar a regularidade dos procedimentos adotados nos empréstimos concedidos às massas 
liquidandas; avaliar os controles internos existentes; identificar os pontos críticos e riscos potenciais 
e recomendar a adoção de medidas para a correção de eventuais falhas identificadas e para o 
aperfeiçoamento dos controles internos existentes.  

Com base nos exames realizados, na auditoria para avaliação dos empréstimos concedidos às 
massas liquidandas, a Audit concluiu que os controles internos da área auditada carecem de 
aprimoramentos, especialmente no que se refere a deficiências no gerenciamento das informações 
mais relevantes das massas; à ausência de análise crítica fundamentada dos pedidos dos liquidantes; 
à falta de critérios objetivos para priorização de demandas com foco na devolução de recursos pelas 
entidades; e à necessidade de atualização de normativos internos. Em razão das fragilidades 
encontradas, foram emitidas recomendações que constaram do Relatório de Auditoria Susep/Audit 
no 02/2013. 
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Incluem-se, ainda, entre os trabalhos mais relevantes realizados em 2013, a auditoria especial nos 
Processos Administrativos Sancionadores – PAS da Susep. Esse trabalho de auditoria teve, por 
objetivo, verificar a eficiência e eficácia dos PAS instaurados, analisados e julgados, de acordo com 
os normativos vigentes; avaliar os controles internos existentes; identificar os pontos críticos e 
riscos potenciais; identificar impropriedades e propor a correção e o aprimoramento do processo de 
análise e julgamento do PAS; e recomendar a adoção de medidas para a correção de eventuais 
falhas identificadas e para o aperfeiçoamento dos controles internos existentes.  

Na conclusão da auditoria especial nos Processos Administrativos Sancionadores, foi observada a 
necessidade de aprimoramento dos controles internos existentes. Foram emitidas recomendações 
que constaram do Relatório de Auditoria Susep/Audit no 05/2013. Entre as constatações, destacam-
se a fragilidade quanto aos registros efetuados no Sistema de Controle de Processos – SCP da 
Susep, especificamente, no que se refere aos atos cuja tramitação não siga o fluxo normal do 
processo, prejudicando a exatidão das informações.  

Outros pontos a serem destacados, no âmbito da auditoria especial nos PAS, são a necessidade de 
melhoramentos no Sistema de Penalidades – SisPEN, em razão da dificuldade de extração de 
informações gerenciais; e a necessidade de ações administrativas efetivas, com o intuito de reduzir 
o estoque de processos em análise a níveis administráveis, de forma a mitigar um potencial risco de 
prescrição.  

c) Relação entre a quantidade de recomendações feitas e a quantidade de recomendações 
implementadas pela alta gerência 

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – Raint apresenta, como parte integrante de 
seus anexos, a descrição das recomendações emitidas pela Audit durante o respectivo exercício, 
bem como a síntese das providências adotadas pelas unidades auditadas, em relação às 
recomendações existentes, até o seu completo atendimento. 

O demonstrativo apresentado, a seguir, foi elaborado a partir dos registros incluídos nos relatórios 
referentes aos exercícios de 2012 e 2013. 

Considerando as recomendações constantes do Raint/2012, havia, no encerramento do período, um 
saldo de 64 recomendações pendentes de atendimento, das quais 43 tiveram origem no exercício de 
2012. 

Com base nas informações integrantes do Raint/2013, observa-se que, durante o respectivo 
exercício, a Audit emitiu 63 recomendações. No período abrangido no relatório, considerando o 
estoque total existente, 38 recomendações foram atendidas, e nove recomendações foram tornadas 
sem efeito, em função de reavaliação efetuada pela Audit. Dessa forma, o período foi encerrado 
com um saldo de oitenta recomendações pendentes de atendimento, das quais 53 tiveram origem no 
exercício de 2013. 

d) Descrição das rotinas de acompanhamento das ações gerenciais de implementação das 
recomendações  

A Audit procede ao acompanhamento da implementação, pelas unidades da Susep, das 
recomendações formuladas pela própria Auditoria Interna. O resultado desse trabalho, no exercício 
de 2013, foi apresentado no anexo IV do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – 
Raint. 

Em 2013, a Audit desenvolveu uma nova rotina de acompanhamento das ações gerenciais de 
implementação das recomendações. Nesse sentido, foi realizado o primeiro “Ciclo Anual de 
Monitoramento de Recomendações da Audit”, visando a otimizar o controle e o atendimento às 
recomendações efetuadas. No ciclo de 2013, foram executadas três etapas de monitoramento, que 
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incluíram consultas e informações aos gestores. A primeira etapa teve seu início em abril; a 
segunda, em julho; e a terceira, no mês de outubro. 

A Audit promoveu, ainda, uma reformulação da nomenclatura utilizada para o registro do status de 
suas recomendações, com o intuito de buscar um alinhamento à terminologia adotada pelo TCU, em 
especial no que se refere às informações prestadas no Relatório de Gestão. Essa nova nomenclatura 
foi incorporada ao Raint/2013. 

e)  Informação da existência ou não de sistemática e de sistema para monitoramento dos 
resultados decorrentes dos trabalhos da auditoria interna 

A Auditoria Interna da Susep tem buscado implementar uma sistemática que garanta maior 
efetividade no acompanhamento das ações gerenciais de implementação de suas recomendações. 
Sem dúvida, no exercício de 2013, houve um grande progresso nessa busca, a partir da criação e 
adoção do “Ciclo Anual de Monitoramento de Recomendações da Audit”. 

No entanto, ainda persistem limitações na atuação da Audit, em razão do subdimensionamento de 
seu quadro de pessoal e, principalmente, pela inexistência de um sistema informatizado de auditoria 
que proporcione melhoria na qualidade da manipulação das informações e no monitoramento dos 
trabalhos executados. 

Em abril de 2013, a Audit realizou visitas técnicas a unidades de auditoria interna de entidades da 
administração federal, com o intuito de conhecer os sistemas de gestão de auditoria por elas 
utilizados.  Um desses sistemas, que se apresentou adequado, em princípio, às necessidades da 
Audit, foi cedido à Susep. No entanto, seriam necessárias, ainda, modificações no código do 
sistema, a fim de possibilitar o seu funcionamento no ambiente tecnológico da Autarquia. 

Nesse contexto, o arquivo referente ao sistema foi enviado à Coordenação-Geral de Tecnologia da 
Informação – CGETI da Susep para análise de viabilidade técnica e levantamento de custos de 
implantação, e encaminhamento ao Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC 
da Autarquia. 

f) Como se dá a certificação de que a alta gerência tomou conhecimento das recomendações 
feitas pela auditoria interna e a aceitação dos riscos pela não implementação de tais 
recomendações  

A Audit, por meio de Comunicação Interna, encaminha ao Superintendente, ao Diretor e às 
Coordenações-Gerais envolvidas com o objeto auditado e com as recomendações exaradas, cópia 
do respectivo Relatório de Auditoria, por ocasião de sua emissão. Nessa comunicação, é solicitado 
que as recomendações formuladas sejam plenamente atendidas, visando à melhoria dos controles 
existentes na Autarquia. Na ocasião, também é informado aos gestores que, em atendimento ao 
artigo 8º da Instrução Normativa CGU 07/2006, cópia do Relatório de Auditoria é encaminhada à 
CGU, com intuito de subsidiar as ações de controle a serem realizadas pelo órgão de controle 
interno.  

g) Descrição da sistemática de comunicação à alta gerência, ao conselho de administração e ao 
comitê de auditoria sobre riscos considerados elevados, mas assumidos pela alta gerência 
ao decidir não implementar as recomendações da auditoria interna.  

Nos registros da Auditoria Interna, não foi identificada qualquer manifestação da alta administração 
da Susep em relação a uma eventual decisão de não implementar recomendação efetuada pela 
Audit. Por esse motivo, não foi adotada, ainda, qualquer sistemática de comunicação sobre o tema. 
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9.4. DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS ESTABELECIDA NA LE I N° 8.730/93 

9.4.1. SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 8.730/93 

Quadro LIII – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de 
entregar a DBR 

Detentores de Cargos e 
Funções Obrigados a Entregar 

a DBR  

Situação em Relação às 
Exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a DBR 

Posse ou Início 
do Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício 

Financeiro 

Autoridades 
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei 

nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a DBR  - -   - 
Entregaram a DBR  -  -  - 
Não cumpriram a obrigação  -  -  - 

Cargos Eletivos 
Obrigados a entregar a DBR  -  -  - 
Entregaram a DBR  -  -  - 
Não cumpriram a obrigação  -  - -  

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 
Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 44 33 121 
Entregaram a DBR 44 33 121 
Não cumpriram a obrigação  -  -  - 

Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/CORPE 
 

9.4.2. SITUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 

Não houve registro de descumprimento das obrigações no exercício de 2013. 

 

9.5. MEDIDAS ADOTADAS EM CASO DE DANO AO ERÁRIO 

 
Quadro LIV – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2013 

Casos de dano 
objeto de 
medidas 

administrativas 
internas 

Tomadas de Contas Especiais 
Não instauradas Instauradas 

Dispensadas 

Outros 
Casos* 

Não remetidas ao TCU  

Remetidas 
ao TCU 

Débito 
< R$ 

75.000 

Prazo         
> 10 
anos 

Arquivamento Não 
enviadas > 
180 dias do 
exercício 

instauração* 

Recebimento 
Débito 

Não Comprovação 
Débito 
<  R$ 
75.000 

Sem registro.                  

Fonte: SUSEP 
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9.6. ALIMENTAÇÃO SIASG E SICONV 

Quadro LV – Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV 
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10. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE 

Apresentamos, a seguir, os dados estatísticos das ações da Coordenação de Atendimento ao Público 
- COATE e suas unidades subordinadas no ano de 2013. 

 
• Reclamações registradas: 25.380 

• Reclamações enviadas às ouvidorias do mercado: 21.596 

• PACs instaurados: 786 

• Pareceres Técnicos da DICAL: 307 

• Informações prestadas pelo Serviço de Informações ao Cidadão (SIC): 4.658 

• Consultas registradas: 1.446 

• Outros tipos de atendimento: 18.810 

• Total de atendimentos: 50.294  

 
Sobre os dados apresentados, destacamos o seguinte: 

 
1. O quantitativo de atendimentos em geral teve um crescimento expressivo com relação a 

2012, quando foram realizados 43.697 atendimentos. 
2. Segregando os atendimentos por tipo, observamos os seguintes pontos: 

2.1.Redução no número de pedidos de informações registrados no SIC – de 6.882, em 2013, 
para 4.658, devido a um maior rigor na definição dos assuntos pertinentes àquele 
serviço. 

2.2.Concomitantemente, um aumento expressivo no registro de outros tipos de atendimento, 
que englobam desde a concessão de vistas/cópias de processos, como orientações e 
esclarecimentos básicos a consumidores, corretores de seguros e cidadãos em geral. Em 
2012, foram prestados 8.807 atendimentos classificados como “Outros tipos”, contra 
18.810, em 2013. 

2.3.Uma redução no registro de reclamações, passando de 27.395, em 2012, para 25.380, 
também influenciada por um maior rigor no registro dos atendimentos. 

2.4.Em contrapartida, houve um aumento significativo no acionamento das ouvidoras das 
empresas reclamadas, que passou de 17.855 para 21.596. Contribuiu para este resultado 
o advento da Resolução CNSP nº 279/2013, que tornou obrigatória a constituição de 
ouvidoria por parte de todas as sociedades seguradoras, sociedades de capitalização e 
entidades abertas de previdência complementar. 

3. O número de Procedimentos de Atendimento ao Consumidor – PAC instaurados voltou a 
crescer, passando de 633, no ano de 2012, para 786. 
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11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

11.1. MEDIDAS ADOTADAS PARA ADOÇÃO DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS 
ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILI DADE 
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 

11.1.1. DEPRECIAÇÃO , AMORTIZAÇÃO , EXAUSTÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 

A partir de 2010, a Susep passou a efetuar a contabilização da depreciação, com vistas à melhoria 
na informação contábil da situação patrimonial da entidade. Tal procedimento é realizado 
mensalmente após o recebimento do relatório encaminhado pelo setor responsável pelo patrimônio. 
 
A metodologia adotada para estimar a vida útil econômica dos bens móveis é baseada no 
regramento previsto no Manual SIAFI: 02.03.30. 
 
A metodologia de cálculo de depreciação, amortização e exaustão é a Depreciação Linear, 
utilizando-se taxa constante durante a vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere. 
 
As taxas utilizadas nos cálculos são aquelas que constam do regramento previsto no Manual SIAFI: 
02.03.30. 
 
As disponibilidades e os créditos são expressos em moeda nacional e avaliados pelo valor original. 
 
A Dívida Ativa é atualizada de acordo com informações da PF-Susep, com base nos relatórios 
emitidos pelo Sistema de Controle da Dívida Ativa. 
 
Os estoques são mensurados com base no valor de aquisição e o imobilizado de acordo com os 
dados apurados no SPIUnet. 
 
A contabilização da depreciação ocasionou alterações nas demonstrações contábeis da Autarquia. A 
partir de 2010, o cálculo afetou o Balanço Patrimonial de acordo com a tabela a seguir: 
 

Tabela IV – Impacto do cálculo da depreciação por exercício  

Exercício Valor (R$) 
2010 15.530,23 
2011 109.461,29 
2012 252.780,37 
2013 301.295,06 

                         Fonte: SUSEP/DIRAD/CGPLA/COTAB   
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11.2. DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO A CONFORMIDA DE DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

11.2.1. DECLARAÇÃO PLENA  
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11.3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS PREVISTAS NA LEI 
Nº 4.320/1964 E PELA NBC T 16.6 APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC Nº 1.133/2008 

Quadro LVI – Balanço Orçamentário – Todos os Orçamentos 

 
 
 

Quadro LVII – Balanço Financeiro – Todos os Orçamentos 
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Quadro LVIII – Balanço Patrimonial – Todos os Orçamentos 

 
 

Quadro LIX – Demonstração das Variações Patrimoniais – Todos os Orçamentos 

 



99 
 

NOTA EXPLICATIVA  

1. Os Balanços e os demonstrativos da execução orçamentária referem-se, exclusivamente, ao 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, no âmbito da Administração Pública Federal. 

2. A partir de 2010 o Órgão passou a efetuar a contabilização da depreciação. O montante 
registrado no exercício de 2013 foi de R$ 301.295,06 (Trezentos e um mil, duzentos e 
noventa e cinco reais e seis centavos), impactando o Balanço Patrimonial. 

3. Ressaltamos superávit de arrecadação em RECEITAS TRIBUTÁRIAS em virtude de 
arrecadação da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Seguro e Resseguro, de Capitalização 
e de Previdência Complementar Aberta, pelo fato de que as empresas do mercado 
supervisionado estão recolhendo a Taxa de Fiscalização por mais Unidades da Federação do 
que o previsto informado no Sistema de Armazenamento de Informações e Estatísticas do 
Mercado Segurador – SAPIEMS. Tal fato decorre das dificuldades técnicos operacionais, 
para atualização no sistema, do quantitativo de unidades da federação. Além disso, muitas 
empresas esgotaram o saldo credor que tinham para compensar e passaram a recolher a 
respectiva taxa. 

4. Indicamos que o desequilíbrio apresentado no Balanço Orçamentário desta Autarquia 
decorre da ausência de contabilização, na Previsão Atualizada da Receita, da Fonte Tesouro 
- Destinação Ordinária (Fonte: 100) e, da Fonte Recursos do Tesouro – Exercícios 
Anteriores (Fonte: 380), provenientes de abertura de créditos orçamentários por excesso de 
arrecadação da receita ou superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício 
anterior, por ocasião dos registros no Sistema Integrado de Administração Financeira - 
SIAFI, efetuados com base na fita enviada pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF, 
após a aprovação do Orçamento. 

Tais registros ocorreram somente para as Fontes de Destinação Vinculada (Fonte: 174) e 
para as Fontes Próprias (Fonte: 280). 

5. Identificamos ainda, que a frustração da realização de RECEITAS DE CAPITAL – 
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS, demonstrada no Balanço Orçamentário, ocorreu 
em virtude do critério estabelecido para estimativa da receita prevista da autarquia, tendo em 
vista que a empresa Montepio MFM, em liquidação judicial contestou os valores a serem 
pagos à Susep e a empresa AVS Seguradora em liquidação extrajudicial, teve a sua 
autorização alterada para autofalência, aprovada pelo Colegiado da Susep. 

Tal alteração na estimativa de arrecadação foi informada na ocasião à Subsecretaria de 
Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA, após solicitação à Susep para revisão 
das estimativas das receitas. 

6. O saldo constante no BALANÇO FINANCEIRO - CONSIGNAÇÕES, no valor de R$ 
24.541,82 (Vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), 
refere-se à consignação de Planos de Previdência e Assistência Médica, realizada em Folha 
de Pagamento e depósitos na forma de Guia de Recolhimento da União – GRU, em virtude 
de margem consignável insuficiente nos salários dos servidores, referente à empresa 
UNIMED – CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS (Termo Aditivo do Contrato nº 
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1/2005), que assumiu os direitos e haveres contratuais da empresa ALIANÇA 
COOPERATIVISTA NACIONAL – UNIMED. Sendo que, o montante não foi repassado 
em decorrência da impossibilidade de verificação, dos valores consignados, junto a 
ALIANÇA COOPERATIVISTA, em consequência da situação de insolvência, que gerou a 
decretação de Regime de Liquidação Extrajudicial pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS. 

Aditamos ainda, que esta Autarquia, através das Cartas Susep/DEAFI/Nº 057, 88/2006, 
12/2008 e Carta nº 01/2013/SUSEP/DIRAD/CGPLA, solicitou providências ao Diretor 
Fiscal, responsável pela intervenção, sendo informado a esta autarquia a impossibilidade do 
atendimento. E ainda, na tentativa de solucionar a questão, esta autarquia está verificando 
junto à Procuradoria Federal - Contencioso Judicial, por meio do Processo Susep nº 
15414.000199/2013-12, a possibilidade de repassar o saldo à UNIMED - Confederação das 
Cooperativas Médicas do Centro - Oeste e Tocantins, em cumprimento ao Termo Aditivo do 
Contrato nº 1/2005.  

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2014. 
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12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

12.1. PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS E PROJETOS INICIA DOS EM 2013 

12.1.1 REGULAÇÃO DE PRODUTOS E CONDUTA DE MERCADO 

No âmbito da regulação de produtos e de conduta de mercado, a Susep estabeleceu em 2013 dois 
focos bem definidos de atuação: a proteção e o esclarecimento do consumidor e o incentivo à 
provisão de produtos adequados às novas demandas ao setor segurador, nas quais se incluem as de 
origem governamental. 

Parte dos normativos editados pretende corrigir as distorções verificadas nos processos de 
comercialização de produtos, prover maior transparência e, principalmente, estabelecer mecanismos 
de proteção ao consumidor. Nesse contexto, merecem destaque o conjunto de normas que regula o 
Seguro de Garantia Estendida e os demais ramos de seguro comercializados por meio das redes 
varejistas, os chamados “seguros massificados”, e a normatização da distribuição, cessão, 
subscrição e publicidade na comercialização de títulos de capitalização. 

A Susep também regulou a utilização de meios remotos nas operações relacionadas a seguro e 
previdência complementar aberta, ampliando as formas de oferta de produtos, estabelecendo, em 
contrapartida, requisitos de transparência e segurança para o consumidor, como, por exemplo, os 
elementos mínimos para bilhetes de seguro. 

Também se destaca a edição dos normativos que regulam os ramos de Riscos de Petróleo e Seguro 
Garantia, fundamentais para o adequado suporte aos grandes projetos governamentais, como as 
obras de infraestrutura e aquelas submetidas ao Regime Diferenciado de Contratação.  

Por sua vez, os novos normativos que disciplinam as operações de microsseguros permitiram a 
elaboração de produtos específicos voltados exclusivamente para a população de baixa-renda e para 
micrompreendedores. 

Na esfera da análise e aprovação de planos de Seguros, Previdência e de Títulos de Capitalização 
deu-se início, em 02 de janeiro de 2013, a primeira fase de implementação do Sistema de Registro 
Eletrônico de Produtos – REP, instituído através da Circular Susep n° 438/2012, que permite o 
envio de produtos para análise através da Internet. Em 01 de julho de 2013, iniciou-se a segunda 
fase, de migração de produtos físicos para o sistema, cuja finalização está prevista para 2014. 

Até dezembro de 2013 foram registrados 2.311 novos produtos (975 de seguros, 404 de Previdência 
complementar aberta e 932 de capitalização), um aumento de 20,7% em relação a 2012, e migrados 
2.388 produtos físicos (1411 de seguros, 871 de Previdência complementar aberta e 106 de 
capitalização), totalizando 4.699 produtos registrados eletronicamente no período. 

Além de maior controle sobre os produtos comercializados e a agilidade na análise prévia, quando 
concluída a fase de migração, ao final de 2014, o REP proverá maior transparência aos 
consumidores de seguros, previdência e capitalização e outras partes interessadas, já que os 
produtos registrados ficam disponíveis no portal da Susep para consulta. A ferramenta possibilitará, 
ainda, suporte à fiscalização e às respostas encaminhadas aos Órgãos de Governo e do Poder 
Judiciário. 

Outro ponto que merece destaque diz respeito às parcerias estabelecidas e/ou estreitadas pela Susep 
com outros órgãos governamentais: com a Previc, finaliza minuta de normativo conjunto para a 
regulamentação de portabilidade entre planos de previdência de entidades abertas e entidades 
fechadas; com a ANS, avança na implementação do VGBL-Saúde; e com a Senacon, constituiu 
grupo de trabalho  para a discussão dos normativos que versam sobre a distribuição de produtos de 
seguro por meio de estabelecimentos varejistas. Na esfera de suporte aos grandes programas de 
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governo, provê apoio técnico ao Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e Casa Civil, 
na elaboração de produto padronizado de Seguro Garantia para retomada de obras.  

Tem atuado com destaque em inúmeros fóruns de discussão multilaterais e grupos de trabalho, 
como: o Grupo de Trabalho Força Nacional do SUS/Ministério da Saúde, instituído pela Portaria 
2.952/2011, do Ministério da Saúde; a Câmara Temática dos Seguros do Agronegócio e no Comitê 
Gestor do Seguro Rural; o CONEF – Comitê Nacional de Educação Financeira; e o Subcomitê de 
Inclusão Financeira do COREMEC, no qual exerceu a presidência pro tempore no segundo 
semestre de 2013. 

Como resultado da reunião multilateral dos organismos de aplicação do ATIT, do Brasil, da 
Argentina e do Uruguai, foi editada, ainda, norma que alterou as importâncias seguradas e limites 
de responsabilidade para o Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário em 
Viagem Internacional. 

Por fim, com relação aos objetivos traçados em 2012 para este ano, enfatizamos a publicação da 
primeira versão do Relatório de Análise e Acompanhamento dos Mercados Supervisionados, que 
toma como base os dados estatísticos e contábeis encaminhados pelas companhias supervisionadas.  

Disponibilizado no sítio eletrônico da Autarquia, o relatório apresenta a evolução histórica de 
receitas e provisões, análises de resultados, concentração e desempenho dos mercados 
supervisionados no 1º semestre de 2013, além de projeções para o período subsequente. 

Além disto, foram finalizadas diversas minutas cujas normas deverão ser publicadas em 2014 e 
foram elaborados, ainda, novos estudos visando ao aprimoramento de normativos em vigor. No que 
se refere às normas a serem publicadas, merecem destaque aquelas que tratam do Seguro Viagem e 
do Seguro de Responsabilidade Civil D&O. 

12.1.2. MONITORAMENTO DE SOLVÊNCIA (SUPERVISÃO INDIRETA ) 

Durante o exercício de 2013, a Susep orientou suas ações no aprimoramento da regulação de 
solvência do mercado supervisionado, com o intuito de preservar uma saudável situação financeira 
dos entes de mercado e, dessa forma, assegurar o cumprimento de suas obrigações contratuais junto 
aos consumidores. 

Diversos trabalhos realizados durante o ano contribuíram para o aperfeiçoamento do modelo de 
supervisão utilizado, sempre visando à convergência aos padrões internacionais atualmente 
adotados. Assim, alguns normativos foram revistos, outros foram criados e o sistema de 
recebimento de dados foi totalmente reestruturado, ações que contribuíram para a otimização da 
regulação de solvência do mercado supervisionado. 

Esforços foram direcionados ao aumento da aderência aos princípios básicos da IAIS e à adequação 
às recomendações apresentadas na última avaliação do FSAP (Programa de Avaliação do Setor 
Financeiro), conduzida pelo FMI e pelo Banco Mundial. 

Neste sentido, é importante destacar os convênios firmados com outros órgãos de supervisão, 
visando à promoção do intercâmbio de informações que contribuam para o aprimoramento da 
supervisão, tanto ao nível da empresa individual como do conglomerado econômico.  Procurou-se, 
ainda, aumentar a integração com os demais países por meio da participação em seminários, cursos 
e colégios de supervisores, objetivando uma maior adequação às práticas e princípios de supervisão 
internacionalmente aceitos. Além disso, a supervisão de grupos foi colocada como meta 
institucional, assim como os estudos relacionados à ERM/ORSA. Tais ações certamente 
contribuirão para ampliar a adequação mencionada. 

Dando sequência ao aperfeiçoamento do acompanhamento das operações de resseguros no país, foi 
aprovado um normativo que estabelece critérios de contabilização para todas as modalidades de 
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contratos de resseguros. Adicionalmente, foi definida uma base de dados de resseguros a ser 
enviada regularmente pelo mercado, a qual será utilizada por várias áreas da Susep em seus 
trabalhos de supervisão e controle.   

Foram disponibilizados no ano vários guias de orientação relativos a Provisões Técnicas, TAP 
(Teste de Adequação de Passivos), capital, contabilização de seguros e resseguros, ativos 
garantidores, ativos redutores, avaliação atuarial e limite de retenção.  Os guias proporcionam um 
melhor entendimento das normas, aumentam a eficiência dos dispositivos normativos, padronizam 
conceitos técnicos para o mercado e para as áreas técnicas da Susep e reduzem o envio de consultas 
e incidência de erros na disponibilização dos dados pelas companhias supervisionadas. 

Foi criado grupo de trabalho com representantes de todas as Coordenações-Gerais da Susep para a 
elaboração de um sistema abrangente de rating, considerando informações sob diversos aspectos, 
tais como histórico de reclamações, demandas judiciais, penalidades aplicadas e indicadores 
econômico-financeiros. 

Foi publicada Resolução alterando o critério de cálculo do Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) 
visando a corrigir distorção verificada em norma anterior, a qual permitia que o PLA tivesse 
imobilização de 100%.  

Foi atualizada a Resolução que dispõe sobre o capital mínimo requerido e o plano de regularização 
de solvência das sociedades supervisionadas. As principais alterações foram: unificação dos planos 
corretivos e de recuperação de solvência; definição de percentual mínimo (20%) de liquidez frente 
ao capital mínimo requerido (CMR); e adequação do capital base para as entidades abertas de 
previdência complementar organizadas sob a forma de sociedade anônima. 

Encontram-se em andamento estudos para a implantação da obrigatoriedade de auditoria atuarial, a 
qual será um marco na regulamentação do mercado. Juntamente com a criação do CPA (Comitê de 
Pronunciamentos Atuariais) pelo IBA, a implantação da auditoria atuarial aumentará 
significativamente a qualidade no gerenciamento dos riscos assumidos pelas companhias do 
mercado.  

A distribuição dos valores do seguro DPVAT (prêmios, sinistros, despesas, lucro, etc) foi alterada, 
ficando restrita às UF de operação das companhias, as quais receberão os repasses somente 
relacionados às regiões em que possuem autorização para operar, adequando o seu capital base ao 
nível de risco assumido.  

A norma do plano de contas foi revisada, mantendo-se o processo de convergência aos novos 
padrões internacionais de contabilidade, através dos pronunciamentos emitidos pelo International 
Financial Reporting Standards (IFRS) e pelo International Accounting Standard Board (IASB), na 
forma em que foram traduzidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

Ressalte-se que as ações mencionadas foram efetuadas de forma transparente e com a participação 
do mercado nos fóruns de debates, através dos grupos de trabalhos vinculados às comissões oficiais 
da Susep. É importante observar ainda que no fim de 2013 foram criadas a comissão de 
investimentos e o grupo de trabalho que irá estudar a reavaliação de imóveis, iniciativas estas que 
deverão contribuir significativamente para o implemento de novas ações regulatórias. 

12.1.3. FISCALIZAÇÃO (SUPERVISÃO DIRETA ) 

O Plano Anual de Fiscalização 2013, aprovado pelo Conselho Diretor da Susep, foi integralmente 
cumprido por meio das seguintes ações: 

a) 54 Fiscalizações Ordinárias: fiscalizações baseadas na análise da situação econômico-financeira 
das entidades do mercado supervisionado tendo como critério de seleção o tempo decorrido sem 
fiscalização contábil; 
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b) 7 Fiscalizações Especiais: aquelas sobre as quais é necessário um acompanhamento especial por 
parte da Susep uma vez que se tratam de situações de entidades com relevantes problemas de 
solvência; 

c) 44 Diligências Programadas: aquelas sobre as quais é necessário o acompanhamento de Tabelas 
de Deficiências de controles internos, propostas surgidas em Relatórios de Fiscalização para 
acompanhamento de algum assunto específico oriundo de fiscalizações anteriores, bem como 
atendimentos de demandas já conhecidas dos Ministérios Públicos e verificação de providências 
tomadas a partir de ações judiciais; e 

d) 51 Fiscalizações Modulares: ações voltadas a temas específicos de fiscalizações com abordagens 
em módulos de trabalho predefinidos (Garantia de Obrigações Contratuais / Garantia Estendida / 
Rural / Responsabilidade Civil do Transportador – Cargas / Consumidor / Cosseguro / Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro). 

Outra frente de atuação das ações de fiscalização da Susep são as inspeções com base em denúncias 
e demandas recebidas de órgãos externos ou internos. No ano de 2013, foram realizadas 43 
diligências oriundas de demandas do Poder Judiciário, Ministérios Públicos, Receita Federal, 
Polícia Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e também dos órgãos 
internos da Susep. 

Foram realizadas 27 fiscalizações nas sociedades em regime especial de liquidação, considerando 2 
fiscalizações por ano sobre cada entidade, em conformidade com a Portaria Susep nº 4.072/2011 
que determina a realização de, pelo menos, uma inspeção in loco por semestre em cada empresa 
liquidanda. 

Foi reduzido de 20 para 13 o nº de empresas em Regime Especial de liquidação para o ano de 2014, 
seguindo a tendência observada nos últimos anos, reduzindo proporcionalmente os gastos de 
recursos públicos. 

Em 2013, manteve-se como uma das prioridades, da supervisão direta exercida pelo Susep, o 
combate aos agentes que funcionam no mercado sem a autorização da Autarquia. Esse combate se 
deu por meio de abertura de processo com base em denúncias recebidas, processos judiciais de ação 
civil pública e cooperação com as atividades dos Ministérios Públicos e da Polícia Federal. 

No exercício, foram abertos mais de 80 processos de denúncia e lavradas cerca de 50 
representações. Em conjunto com a Procuradoria Federal, foram ajuizadas dezenas de Ações Civis 
Públicas, a maioria com decisão favorável à Susep, suspendendo a atividade marginal de seguros 
das empresas denunciadas. 

12.1.4. EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

Durante o exercício em análise, destacamos a aprovação da realização da Semana Nacional de 
Educação Financeira, para divulgar a Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF. 

No ano de 2013, a Susep instituiu a Comissão interna de Educação Financeira com integrantes de 
várias áreas da Susep, com a finalidade de acompanhar e estabelecer as ações da autarquia, 
relacionadas a Educação Financeira. 

A Susep elaborou Projeto Básico para viabilizar a contratação de uma empresa, com o objetivo de 
contratar uma campanha publicitária, com a criação de vídeos educativos e o desenvolvimento de 
um portal de educação financeira, que não foi concluído em função do corte orçamentário. 

As ações setoriais da Susep se limitaram a realização de palestras com destaque para a palestra 
sobre “Previdência Complementar” ministrada para os funcionários da aeronáutica. 
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A Susep participou, em 2013, com relação às atividades transversais, em todos os comitês do 
CONEF: Comitê Permanente, Grupo de Apoio Pedagógico e Comitê de Acompanhamento e 
Fiscalização. 

12.1.5. SISTEMA ELETRÔNICO DE EMISSÃO DE APÓLICES E DE REGULAÇÃO DE SINISTROS  

a) Introdução 

Em 23/08/2013, com a publicação no Boletim de Pessoal da Portaria Susep Nº 5.470, foi 
constituído Grupo de Trabalho com a finalidade de apresentar projeto e proposta de norma para 
emissão de apólices e movimentação de sinistros eletrônicos. 

Como resultado de suas atividades, o referido GT elaborou Minuta de Resolução que estabelece a 
obrigatoriedade de emissão das apólices, contratos, certificados, endossos, averbações, bilhetes e 
dos documentos de movimentação de sinistros, benefícios ou resgates  pelas sociedades seguradoras 
e resseguradoras, entidades abertas de previdência complementar e sociedades de capitalização, em 
contas próprias de instituições de registro, custódia e de liquidação financeira e dá outras 
providências. 

b) Exposição de Motivos 

b.1) Cenário Atual 

A minuta normativa em pauta foi desenvolvida num cenário em que as atividades de supervisão, 
direta ou indireta, exercidas pela Susep enfrentam dificuldades devido, em grande parte, à baixa 
qualidade, à falta de confiabilidade, ao detalhamento insuficiente e à intempestividade das 
informações disponibilizadas pelas sociedades supervisionadas, principalmente, através do 
Formulário de Informações Periódicas – FIP, dos Quadros Estatísticos e dos arquivos previstos na 
Circular Nº 360/08. 

Esta situação pode ocasionar erros e inconsistências, por exemplo, nos cálculos e nas análises: 

• de sinistralidade e de acompanhamento de carteiras;  

• dos indicadores provenientes das demonstrações financeiras; 

• dos limites de retenção; 

• das provisões técnicas e da necessidade de ativos garantidores; 

• do requerimento de capital; 

• de conformidade com as regras de contabilização; 

• da compatibilização entre os volumes de cosseguros aceitos e cedidos; 

• da identificação de operações de potencial interesse do COAF; e 

• da elaboração de estatísticas em face de consultas dos consumidores e de órgãos do Poder 
Público. 

b.2) Proposta 

O GT, através da Minuta de Resolução antes mencionada, propõe a determinação de que todas as 
operações que envolvam aceitação, transferência ou alteração de riscos; recebimento ou cessão de 
prêmios ou contribuições; e pagamento ou ressarcimento de sinistros, resgates ou benefícios tenham 
os respectivos documentos registrados e emitidos pelos Sistemas de Emissão de Apólices e 
Endossos e de Registro de Movimentações de Sinistros – SER. 

Pela norma proposta, os SER serão operados por instituições de registro, custódia e liquidação 
financeira, cujo funcionamento tenha sido autorizado pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou 
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pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Para se tornar um operador de SER, cada instituição 
interessada deverá obter registro junto à Susep, cuja concessão será precedida da análise de 
requisitos como experiência de funcionamento, capacidade tecnológica e isenção de conflito de 
interesses com o mercado supervisionado. 

Cada sociedade supervisionada deverá contratar um ou mais operador, com registro na Susep, para 
realizar e manter o registro e a emissão dos documentos, representativos de suas operações, no 
ambiente do(s) SER. 

Os operadores dos SER disponibilizarão à Susep, em tempo real, acesso às informações de todas as 
operações realizadas pelas sociedades supervisionadas. 

Além disto, é importante ressaltar que o modus operandi dos SER foi projetado de modo a não 
onerar o consumidor e a não comprometer a continuidade dos negócios das sociedades 
supervisionadas. Aqui, cabe ainda observar que a implantação do registro e da emissão eletrônica 
será paulatina, disciplinada por Circulares que tratarão das especificidades de cada ramo ou 
modalidade de seguros, de planos de previdência complementar aberta e de títulos de capitalização.   

b.3) Impacto Esperado 

Com as sociedades supervisionadas efetuando o registro e a emissão de todos os documentos 
referentes a apólices, contratos, certificados, endossos, averbações, bilhetes e movimentação de 
sinistros, benefícios ou resgates no SER, a Susep terá acesso em tempo real a informações 
completas, confiáveis e detalhadas, eliminando os erros e as inconsistências nos cálculos e nas 
análises, listados no item b.1), decorrentes de deficiência nos insumos (bases de dados). 

É importante frisar que os benefícios da norma proposta não se limitam à otimização dos trabalhos 
desta Autarquia. Em função do acesso, com os devidos níveis de permissão, às informações 
mantidas pelos SER: 

• Os consumidores poderão acompanhar a existência e a veracidade dos dados de planos por eles 
contratados; 

• O COAF poderá identificar diretamente as operações de seu interesse; 

• O Poder Judiciário e a PGFN poderão verificar se determinadas pessoas físicas ou jurídicas 
possuem seguros, planos de previdência ou títulos de capitalização; 

• Os órgãos de fiscalização de arrecadação de tributos e de contribuições, das esferas federal, 
estadual e municipal, poderão calcular os volumes das receitas e despesas operacionais das 
sociedades supervisionadas pela Susep; e 

• O mercado supervisionado deverá ser desonerado das obrigações de envio ou disponibilização 
a esta Autarquia da maioria dos Quadros do FIP, dos Quadros Estatísticos e dos arquivos da 
Circular Nº 360/08. 

Ao longo do tempo, a tendência é de que esses benefícios sejam ampliados. Como as sociedades 
supervisionadas terão liberdade para contratar o seu operador de sistema e até de contratar mais de 
um operador, por exemplo para diferentes segmentos de produtos, haverá estímulos de concorrência 
entre os operadores, o que deverá ocasionar a redução dos custos de registro e emissão eletrônica 
associada ao aumento na qualidade da prestação desses serviços.   

c) Considerações Finais  

Em 26/11/2013, o Sr. Superintendente e a Sra. Chefe da Secretaria-Geral da Susep estiveram em 
Brasília reunindo-se com equipe do Ministério da Fazenda - MF, ocasião em que a norma proposta 
foi apresentada ao Sr. Secretário-Executivo do MF. 
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A Secretaria-Executiva do MF ficou de estudar a proposta da Susep e a minuta normativa ainda não 
foi submetida ao CNSP. 

12.1.6. ATUAÇÃO INTERNACIONAL  

O aumento da importância e da visibilidade do Brasil no cenário mundial é notado na sua atuação 
junto a alguns foros e blocos econômicos. Nessa mesma linha, a Susep tem buscado participar mais 
efetivamente dos foros e organismos internacionais que tratam de temas relacionados às atividades 
de seguros, resseguros, previdência complementar aberta e corretagem. 

A Susep é associada a diversos Organismos Internacionais que congregam supervisores de seguros, 
como a International Association of Insurance Supervisors (IAIS), Associacíon de Supervisores de 
Seguros de América Latina (ASSAL) e Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos (ASEL). 
A importância da participação nos comitês e subcomitês dessas associações é justificada 
principalmente pela oportunidade de influenciar o processo de tomada de decisão, uma vez que nas 
suas reuniões são tratadas questões de extrema relevância para a regulação e supervisão do setor de 
seguros em âmbito mundial, regional e local. 

A IAIS elabora princípios e padrões globais de seguros que são internacionalmente aceitos e 
influenciam as atividades de regulação e supervisão em todo o mundo, pois são utilizados como 
parâmetros para mensuração do nível de desenvolvimento dos mercados nacionais e seus ambientes 
regulatórios pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial no âmbito do Financial 
Sector Assessment Program (FSAP). 

Para reforçar a integração da Susep no processo de elaboração desses padrões internacionais, foram 
constituídos grupos de trabalho para o acompanhamento presencial e/ou à distância dos subcomitês 
da IAIS de Resseguro, Solvência e Assuntos Atuariais, Inclusão Financeira, Conduta de Mercado, 
Contabilidade e Auditoria e Crimes Financeiros e Fraudes em Seguro. 

Com isso, pretende-se desenvolver ações para o aprimoramento das normas editadas pela Susep e 
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) de modo a incentivar as empresas 
supervisionadas a trabalharem de acordo com as melhores práticas internacionais, tanto de caráter 
prudencial quanto de conduta de negócios. 

Ainda em busca de integração com práticas internacionais, o Conselho Diretor da Susep aprovou 
pedido de avaliação de equivalência de supervisão a ser conduzido pela European Insurance and 
Occupational Pensions Authority (EIOPA), com inicio provável no segundo semestre de 2014, que 
verificará a estrutura regulatória brasileira em relação aos padrões internacionais mais aceitos. 

Em mais uma ação relacionada à cooperação internacional, a Susep encaminhou proposta de adesão 
ao Memorando Multilateral de Entendimento da IAIS, que possibilitará a cooperação e troca de 
informações com outros 37 países signatários, assim que for assinado, o que deve ocorrer ainda no 
primeiro semestre de 2014. 

Com relação à atuação junto a organismos internacionais, deve-se destacar que a Assembleia Anual 
da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos (ASEL) de 2013 foi organizada pela Susep e 
realizada na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro. 

Outro ponto que vem ganhando importância se refere à supervisão macroprudencial de grupos. Em 
atendimento à recomendação do G-20 para fortalecimento da supervisão de instituições financeiras 
com operações transfronteiriças, a Susep tem sido convidada e participado, na medida do possível, 
de colégios de supervisores para discussões e avaliações sobre as atividades desenvolvidas e os 
riscos a que estão expostas algumas das sociedades seguradoras instaladas no Brasil que são ligadas 
a grupos internacionalmente ativos. 
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Já no âmbito do Mercosul, a Susep desempenha a função de Coordenador Brasileiro da Comissão 
de Seguros e da Subcomissão de Margem de Solvência do Subgrupo de Trabalho nº 04 (SGT-04), 
que é coordenado pelo Banco Central.  

A Susep também fornece apoio técnico nas diversas negociações internacionais coordenadas pelo 
Ministério das Relações Exteriores (MRE), Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da 
Fazenda (SAIN/MF) e Banco Central do Brasil (BCB), além de cooperar com as pesquisas 
promovidas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Por fim, ressalta-se a atuação na repressão da atuação ilegal de empresas estrangeiras 
(principalmente estadunidenses) no mercado segurador brasileiro, situação verificada também em 
outros países da América Latina, o que gerou, a pedido do Brasil, a criação de um comitê para 
apurar tais práticas e para atuar no seu combate no âmbito da ASSAL. Adicionalmente, a Susep 
vem buscando realizar acordos de cooperação e troca de informações com diversos outros 
supervisores de seguro estrangeiros, além de tomar medidas junto ao Ministério Público Federal e 
outras autoridades brasileiras para coibir tais ações ilegais. 

12.1.7. CAPACITAÇÃO  

Em 2013 deu-se início à execução do acordo de cooperação entre a Susep e a Escola Nacional de 
Seguros – Funenseg, que tem entre os seus objetos o patrocínio de treinamento à servidores da 
Autarquia. No âmbito desse acordo, 34 servidores foram contemplados com cursos de pós-
graduação, sendo 04 mestrados stricto sensu e 30 cursos lato sensu. Além dos cursos de pós, 
tivemos 131 participações em eventos de curta duração no âmbito do acordo. 

No primeiro semestre realizamos o seminário com foco no tema “Solvência II” com palestrantes da 
European Insurance and Occupational Pensions Authority e no segundo semestre em parceria com a 
Receita Federal o Workshop de Imposto de Renda Pessoa Física com enfoque em Seguros e 
Previdência. 

Foram realizadas em 2013, 169 ações de capacitação com um total de 856 participações, sendo 317 
servidores capacitados, o que representa aproximadamente 63% dos servidores. Com o corte 
orçamentário no segundo semestre de 2013 ficamos impossibilitados de realizar o treinamento 
gerencial e outros eventos inicialmente programados. 

12.2. FONTES DE RECEITA DA SUSEP 

As principais fontes de receita da Susep em 2013 foram: 
 
• Taxa de Fiscalização - receita originária da Lei nº 12.249, de 11/06/2010, com arrecadação 

trimestral diretamente creditada à Conta Única do Tesouro Nacional, que sub-repassa à Susep, 
de acordo com a Programação Orçamentária e Financeira, limitada ao orçamento fixado pela 
Lei Orçamentária Anual. Em 2013, foi arrecadado o total de R$ 150.426.587,23, sendo: R$ 
150.335.020,14, referentes ao principal e R$ 91.567,09, de multa e juros de mora da Taxa de 
Fiscalização dos Mercados de Seguros, Capitalização e Previdência complementar Aberta. 

• Multas por Auto de Infração – receita instituída pelo Decreto-Lei nº 73/66, objetivando 
assegurar a solidez dos mercados fiscalizados, através do cumprimento das normas vigentes. 
No exercício de 2013, o valor bruto arrecadado foi R$ 6.767.485,35. Considerando as 
retificações e restituições ao mercado segurador no valor de R$ 5.299853,19, a arrecadação 
líquida foi de R$ 1.467.632,16. 
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• Seguro Habitacional - receita originária, conforme dispõe o artigo 6º da Portaria MF nº 243, 
de 28 de julho de 2000 e a Portaria MF nº 29, de 10 de fevereiro de 2006, onde 0,25% (vinte e 
cinco centésimos) incidirão sobre o valor do principal dos prêmios de seguros devidos pelos 
agentes financeiros ao SFH, líquidos de restituições, cancelamentos, multas e juros, atualizados 
monetariamente “pro rata die”, até a data do efetivo pagamento, com base no índice de 
remuneração básica dos depósitos de poupança. O total arrecadado no exercício de 2013 foi de 
R$ 33.086,85. 

• Receita da Remuneração de Depósitos Bancários - Representa o valor de recursos 
provenientes da remuneração de depósitos bancários, recursos oriundos de aplicações de 
entidades da administração pública no mercado financeiro, autorizadas por lei, em cadernetas 
de poupança, fundos de investimento, contas remuneradas, inclusive depósitos judiciais, com 
realização de R$ 31.824.834,20 em 2013. 

• Demais Receitas - decorrentes de contrato de locação, serviços administrativos, recuperação de 
despesas de exercícios anteriores, receita da dívida ativa não tributária, amortizações de 
empréstimos e outras receitas. A arrecadação total dessas receitas foi, em 2013, de R$ 
1.243.980,29. 

 

Quadro LX- Previsão x Execução da Receita 

Natureza da Receita Fonte 
SOF 

Previsão Receita 
Inicial (1) 

Execução da 
Receita (2) 

 %                    
(2) / (1)  

11211500 
Taxa 
Fiscal.Merc.Seg.Cap.Previd.Priv.Aberta      

174 R$ 141.737.157,00 R$ 150.335.020,14 106,07 

13110000 Aluguéis       250 R$ 502.440,00 R$ 722.179,90 143,73 
13220000 Dividendos 250 R$ 0,00 R$ 375,33 

 
13250000 Remuneração de Depósitos Bancários    280 R$ 22.116.168,00 R$ 31.824.834,20 143,90 
13900000 Outras Receitas Patrimoniais     250 R$ 2.436.729,00 R$ 729,07 0,03 

16000203 
Serv.Financ.de Compens.de Variações 
Salariais    

280 R$ 11.586,00 R$ 33.086,85 285,58 

23009900 Amortização de Empréstimos Diversos 280 R$ 131.460,00 R$ 0,00 - 
16001300 Serviços Administrativos      100 R$ 0,00 R$ 48.982,29 

 
16001300 Serviços Administativos 250 R$ 0,00 R$ 1.528,49 

 
19113400 

Mul.Jur.Mora Tx 
Fisc.Merc.Seg.Capit.Prev.Aber     

174 R$ 38.674,00 R$ 91.567,09 236,77 

19192700 Multas e Juros Previstos em Contratos 250 R$ 0,00 R$ 1.485,35 
 

19195000 Multas por Autos de Infração   174 R$ 638.016,00 R$ 1.467.632,16 230,03 

19220700 
Recuperação de Despesas de Exerc. 
Anteriores  

100 R$ 0,00 R$ 41.844,61 
 

19220700 
Recuperação de Despesas de Exerc. 
Anteriores  

250 R$ 34.768,00 R$ 920,29 2,65 

19319901 Receita da Dívida Ativa de outros tributos 174 R$ 0,00 R$ 186.946,97 
 

19329901 
Rec.Divida Ativa Não Tributaria de 
Outras Rec 

174 R$ 0,00 R$ 228.316,45 
 

19909900 Outras Receitas      100 R$ 0,00 R$ 1.906,84 
 

19909900 Outras Receitas      250 R$ 0,00 R$ 6.946,75 
 

79909900 Outras Receitas      100 R$ 0,00 R$ 1.817,95 
 

Total: R$ 167.646.998,00 R$ 184.996.120,73 110,35  
Fontes:  (1) – Lei nº 12.798, de 04/04/2013 (LOA 2013) 
              (2) - SUSEP/DIRAD/CGADM/CORAF 
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Gráfico III - Demonstrativo da Arrecadação em 2013 
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13. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE ATENDIMENTO DE AC ÓRDÃOS DO 
TCU 

13.1. ACÓRDÃO Nº 482/2012 - PLENÁRIO  

9.6.1 Número absoluto e percentual de pessoas físicas e jurídicas pendentes de inscrição no 
CADIN, sob sua responsabilidade, nos últimos dois exercícios (subitem 9.1.1 do Ac-1817/2010-
P): 

 

A Susep, na sua atuação fiscalizatória dos mercados sob sua supervisão, ao verificar indícios de 
cometimento de irregularidade por alguma entidade integrante destes mercados, instaura o devido 
Processo Administrativo Sancionador (PAS). O objetivo do PAS é a apuração dos fatos, garantindo 
ao administrado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ao final do Processo, estando 
caracterizado o cometimento do ilícito administrativo, aplica-se a sanção cabível. A Coordenação-
Geral de Julgamentos (CGJUL) é responsável pelas decisões administrativas em 1ª instância e pode 
aplicar as penalidades de advertência, multa pecuniária, suspensão do exercício de atividade ou 
profissão, inabilitação para o exercício de cargo ou função e cancelamento de registro de corretor de 
seguros, pessoa natural ou jurídica.1 O Conselho Diretor da Susep emite decisão, também em 1ª 
instância, nos processos que resultem nas sanções previstas na Lei 9.613/98 além de confirmar as 
decisões proferidas pela CGJUL que se enquadrem no artigo 127 da Resolução CNSP nº 243/2011. 
A 2ª e última instância administrativa é exercida pelo Conselho de Recursos do Sistema Nacional 
de Seguros Privados, Previdência Complementar Aberta e Capitalização – CRSNSP (órgão 
vinculado ao Ministério da Fazenda), exceto nos casos de aplicação das penalidades previstas na 
Lei n° 9.613/98, sendo nestes casos o julgamento do recurso da competência do Ministro de Estado 
da Fazenda.2 

Havendo decisão de 1ª instância em processo sancionador, os autos são remetidos à Coordenação de 
Julgamentos (CGJUL/COJUL). Nesta Coordenação são efetuados o cadastro da decisão no Sistema 
de Acompanhamento de Penalidades (SISPEN) e a intimação do apenado através de ofício, 
acompanhado de Guia de Recolhimento da União (GRU), nos casos de cominação de sanção 
pecuniária. Não havendo o pagamento da multa no prazo de 30 dias, contados do recebimento da 
intimação, há o trânsito em julgado da decisão e um novo ofício é enviado cobrando a multa 
acrescida da atualização devida (SELIC) e da multa de mora, informando ao apenado que a multa 
será encaminhada para inscrição em Dívida Ativa e que, após 75 dias sem que haja o pagamento da 
sanção, será o débito inscrito no CADIN. Note-se que esta comunicação é obrigatória, conforme 
dispõe o § 2° do art. 2° da Lei n° 10.522/2002. Uma vez transcorrido o prazo de 75 dias sem o 
pagamento da multa, uma Comunicação Interna (CI) é encaminhada à Coordenação de Arrecadação 
(CGADM/CORAF) juntamente com um formulário de solicitação de inscrição no CADIN, 
contendo as informações sobre o débito e o devedor. No mesmo ato, o processo é encaminhado à 
Procuradoria Federal junto à Susep para procedimento de inscrição em Dívida Ativa e posterior 
ajuizamento da ação de execução. 

Prestados tais esclarecimentos, informamos que procedemos ao levantamento solicitado e não 
verificamos, até 13/03/2014, a existência de pessoas físicas ou jurídicas pendentes de inscrição no 
CADIN, por não pagamento de multa pecuniária cujo vencimento se deu em 2013, ou seja, não foi 
verificada nenhuma multa definitivamente constituída, não paga e que tenha ultrapassado, em 2013, 

                                                 
 
 
1 Artigo 2º da Resolução CNSP nº 243/2011. 
2 Art. 8º da Resolução CNSP n° 97/2002 
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o prazo legal para inscrição no referido cadastro e que ainda não tenha sido encaminhada para 
inscrição no CADIN.  

Acrescente-se que a inscrição no CADIN é efetuada conforme as disposições da Portaria da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) n° 685, de 14 de setembro de 2006. Em seu art. 1°, inciso I, 
tal portaria estabelece a vedação da inscrição de débitos inferiores a R$ 1.000,00 (um mil reais). Já 
o § 1° do mesmo art. determina que cada devedor será cadastrado uma única vez por órgão ou 
entidade credora, independentemente da quantidade de operações existentes em seu nome passíveis 
de inscrição no CADIN, sendo a baixa efetuada somente após a regularização de todas as suas 
obrigações com a Susep (§2° do art. 1°). Assim, o sistema da STN permite a inscrição do devedor 
uma única vez. Todavia, a Susep mantém um controle próprio no qual são anotadas as dívidas 
subsequentes à primeira, que efetivamente gera a inscrição no CADIN. Assim, novas dívidas de 
uma mesma pessoa não podem gerar novas inscrições no CADIN, mas sim no controle mantido 
pela Susep. Havendo a quitação de uma das obrigações continua o devedor inscrito no CADIN, 
sendo efetuada a baixa somente quando não constarem mais dívidas daquela pessoa no cadastro da 
Susep. 

Segue abaixo o quadro LXI deste relatório, correspondente ao quadro 1 do Anexo do Ofício 
0158/2012-TCU/SEMAG, devidamente preenchido com as informações solicitadas: 

 

Quadro LXI - Inadimplentes pendentes de inscrição no Cadin 

 
9.6.2 Número absoluto e percentual de processos de cobrança de multas que, em virtude de 
prazos legais, sofram maiores riscos de prescrição, nos últimos dois exercícios, bem como as 
providências adotadas para reduzir esse risco (subitem 9.1.2 do Ac-1817/2010-P): 

 

Em relação aos processos que se encontram na CGJUL e que há ou poderá haver aplicação de 
multas, reiteramos informação já prestada pela Susep em resposta ao Acórdão nº 1204/2012-TCU.  

O Tribunal de Contas da União – TCU, na sessão do Plenário de 23/05/2012, quando da apreciação 
do Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República – exercício de 2011, 
proferiu por meio do Acórdão nº 1204/2012-TCU, para essa Superintendência de Seguros Privados 
– Susep, dentre outras, a seguinte recomendação: 

Item Em 31/12/2012 Em 31/12/2013 
Quantidade de devedores de multas exigíveis, definitivamente 
constituídas, pendentes de inscrição no Cadin 

0 0 

Total de devedores de multas exigíveis, definitivamente constituídas, 
que estão inscritos no Cadin, somados aos devedores pendentes de 
inscrição no Cadin (item anterior) 

435 443 

Percentual (em relação aos valores das multas cujos devedores estão 
inscritos no Cadin somados aos das multas contra devedores pendentes 
de inscrição no Cadin) 

0 0 

Valor das multas exigíveis, definitivamente constituídas, pendentes de 
inscrição no Cadin 

0 0 

Valor das multas exigíveis, definitivamente constituídas, que estão 
inscritas no Cadin, somados aos devedores pendentes de inscrição no 
Cadin (item anterior) 

R$ 17.326.639,81 R$ 13.563.664,96 

Percentual (em relação aos valores das multas cujos devedores estão 
inscritos no Cadin somados aos das multas contra devedores pendentes 
de inscrição no Cadin) 

0 0 

Fonte: SUSEP/DIFIS/CGJUL 
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1. Adotar medidas para priorizar a cobrança de multas nos âmbitos administrativos e 
judicial, sobretudo no que se refere aos casos cuja prescrição seja iminente, com vistas a 
evitar prejuízos ao Tesouro Nacional; 

Nesse ponto, cabe informar que, atualmente, não há processos na CGJUL que sofram riscos de 
prescrição.  

Quanto às providências para reduzir o risco de prescrição, a Coordenação-Geral de Julgamentos – 
CGJUL, no início de 2012, implantou uma rotina de trabalho para análise dos processos 
administrativos sancionadores de acordo com a ordem de prescrição, com vistas a evitar que tais 
processos prescrevam sem que tenha havido julgamento e/ou cobrança das multas aplicadas.  

Atualmente, a ordem de prescrição é feita manualmente, quando da chegada dos processos 
administrativos sancionadores nesta Coordenação. No entanto, já está em processo de 
implementação uma ferramenta, dentro do Sistema de Penalidades, que elabore relatórios de 
processos, de acordo com a data de prescrição de cada processo presente na Unidade ou fora dela. 

Por fim, cumpre informar que os processos já transitados em julgados e que possuem multas 
pendentes de pagamento são inscritos pela CGADM no Cadastro de Inadimplentes – CADIN e 
encaminhados à PF-Susep para inscrição em Dívida Ativa. Para preenchimento da tabela abaixo, 
considerou-se como multas pendentes de inscrição em dívida ativa (linha dois da tabela), aquelas 
que tiveram seu trânsito em julgado no ano de 2013 e que, após intimação da CGJUL para 
pagamento da multa atualizada, sob pena de inscrição na Dívida Ativa e CADIN, não tiveram seu 
débito quitado pelo devedor. 

Segue abaixo o quadro LXII (quadro 2 do Anexo do Ofício 0158/2012-TCU/SEMAG), 
devidamente preenchido com as informações solicitadas: 

 

Quadro LXII - Processos com risco de prescrição da pretensão executória 

Item Exercício 2013 
Quantidade de multas exigíveis e não encaminhadas para o órgão da PGF competente para 
inscrição em dívida ativa, com risco de prescrição da pretensão executória em 2014 

0 

Quantidade de multas exigíveis e não encaminhadas para o órgão da PGF competente para 
inscrição em dívida ativa 

2 

Percentual 0 
Valor das multas exigíveis e não encaminhadas para o órgão da PGF competente para 
inscrição em dívida ativa, com risco de prescrição da pretensão executória em 2014 

0 

Valor das multas exigíveis e não encaminhadas para o órgão da PGF competente para 
inscrição em dívida ativa 

R$ 8.084,00 

Percentual 0 
Fonte: SUSEP/DIFIS/CGJUL 
Observações: 
* A data base utilizada para o fornecimento da informação foi 13/03/2014.  

** Os valores apresentados referem-se ao somatório dos valores das multas, sem os encargos legais.  

 
9.6.3 Quantidade de multas canceladas ou suspensas em instâncias administrativas, os valores 
associados a estas multas e os percentuais de cancelamento e suspensão em relação ao total de 
multas aplicadas anualmente, nos dois últimos exercícios (subitem 9.1.2 – AC-1817/2010-P): 

Primeiramente, é necessário ressaltar que, para preenchimento dos quadros abaixo, entendemos por 
multas canceladas aquelas que foram aplicadas em julgamento de primeira instância e depois 
reconsideradas/revistas pela mesma autoridade julgadora ou pelo CRSNSP em sede de recurso. 
Entendemos ainda por multas suspensas aquelas que foram aplicadas em julgamento de primeira 
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instância e que possuem recursos (interpostos pelos entes punidos) pendentes de apreciação pelo 
CRSNSP. 

Assim, seguem abaixo as tabelas com os dados solicitados, retirados do Sistema de Penalidades. No 
entanto, é necessário ressaltar que o sistema armazena somente o último valor de multa aplicada, de 
forma que, nos casos em que houve recurso apreciado pela segunda instância administrativa (ou 
revisão efetuada pela mesma instância julgadora), os valores de multa serão aqueles aplicados por 
esta última instância julgadora. Dessa forma, caso haja algum processo julgado procedente em 
primeira instância e com provimento ao recurso em segunda instância ou com pedido de revisão 
acolhido, o valor da multa aplicada em primeira instância não constará nos dados retirados do 
SISPEN. 

 

Quadro LXIII - Quantidade de multas canceladas em instâncias administrativas 

Item 
Referente a multas aplicadas: 

Em 2012 Em 2013 
Quantidade de multas canceladas em razão de decisão administrativa 
em 2013 (absolvição do infrator por decisão administrativa ou 
conversão em advertência, por exemplo), de acordo com o exercício 
em que as multas foram aplicadas 

1 1 

Quantidade de multas aplicadas que foram objeto de Termo de 
Ajustamento de Conduta 

0 0 

Quantidade de multas aplicadas no exercício* 444 556 
Valores das multas canceladas em razão de decisão administrativa em 
2013 (absolvição do infrator por decisão administrativa ou conversão 
em advertência, por exemplo), de acordo com o exercício em que as 
multas foram aplicadas 

 R$ 5.000,00  R$ 34.000,00 

Valores das multas aplicadas que foram objeto de Termo de 
Ajustamento de Conduta 

0 0 

Valor total multas aplicadas no exercício* R$ 11.767.585.454,41 R$ 14.235.277.958,49 
Fonte: SUSEP/DIFISCGJUL 
Observação: 
* Incluídas as multas aplicadas que foram objeto de Termo de Ajustamento de Conduta 

 

Cumpre ainda informar que as duas multas que foram canceladas em 2013 e que se referem a 
processos julgados em primeira instância em 2012 e 2013 foram canceladas pela mesma autoridade 
julgadora, ou seja, pelo julgador de primeira instância em sede de revisão/reconsideração. Não há 
processos julgados em primeira instância em 2012 e 2013 que tenham sido cancelados em 2013 
pela instância recursal hierárquica, pois o CRSNSP (2ª instância recursal), não efetuou nenhum 
julgamento pelo cancelamento de multa referente a processos que tenham multas aplicadas em 
primeira instância em 2012 e 2013. 

Acrescente-se ainda que nos valores informados na terceira linha do quadro LXIII não estão 
incluídos no montante geral informado na tabela 1, uma vez que aquela tabela informa os valores de 
multas impostas, ou seja, julgadas procedentes ou subsistentes em primeira instância em cada 
exercício em análise. 

Além disso, conforme já informado anteriormente, ao TCU por meio do Ofício n. 115/14 
SUSEP/GABIN de 21 de fevereiro de 2014, em resposta ao Ofício 10/2014 do TCU/SEMAG, 
atualmente, o Sistema de Penalidades armazena o último valor de multa aplicada. Dessa forma, 
como o quadro acima apresenta as multas revistas pela Susep, tem-se que o valor da multa, nestes 
casos, encontra-se no referido sistema como sendo igual a zero, já que não houve multa aplicada 
nestes casos. No entanto, como também já informado no item 2.1, a área de Tecnologia da 
Informação da Susep irá incluir uma ferramenta no SISPEN que permita diferenciar os valores de 
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multas aplicadas em primeira instância, em segunda instância e aquelas que foram objeto de revisão 
pela própria Susep.  

Quanto às multas suspensas, ou seja, aquelas que se encontram pendentes de julgamento em 2ª 
instância, seguem os dados abaixo: 

 

Quadro LXIV - Quantidade de multas ainda não constituídas definitivamente (sem trânsito em 
julgado administrativo) – Exercício 2013 

Fonte: SUSEP/DIFIS/CGJUL 
Observação: 
*A data base utilizada para geração do relatório foi 13/03/2014. 

 

Para preenchimento do quadro LXIV, foram considerados todos os processos que se encontram, 
nesta data3, no CRSNSP para apreciação e foram agrupados de acordo com o ano de julgamento em 
primeira instância. Para tal, foram considerados primeiramente todos os processos que constam no 
Controle de Processos com a localização física no CRSNSP. Após, foi feito um cruzamento com o 
Sistema de Penalidades para agrupá-los de acordo com o julgamento em primeira instância, 
excluídos aqueles que já constam com trânsito em julgado.  

Isso foi necessário porque, até 2011, a ferramenta do Sistema de Penalidades – SISPEN que indica 
a existência ou não de Recurso ao CRSNSP e a data de interposição do recurso não era utilizada. 
Tal campo passou a ser utilizado a partir de 2012. Dessa forma, até o ano de 2011, o relatório foi 
gerado da forma explicada acima, e para os anos de 2012 e 2013, o relatório foi gerado com base no 
próprio Sistema de Penalidades.  

Feitas essas explicações, passamos a análise dos dados. Como pode ser percebido, há um grande 
número de processos em que houve a aplicação da multa em primeira instância pela Susep, mas que 
se encontram suspensas, pendentes de julgamento de recurso administrativo pelo CRSNSP, 

                                                 
 
 
3 A data base utilizada para gerar as informações foi 13/03/2014.  

Item 
Referente a multas aplicadas: 

Até 2009 Em 2010 Em 2011 Em 2012 Em 2013 Total 
Quantidade de 
multas com recurso 
administrativo 
pendente de 
julgamento 

955 197 213 169 248 1782 

Quantidade de 
multas aplicadas 

13750 539 550 444 556 15839 

Percentual (em 
relação ao total de 
multas) 

6,94545455 36,5491651 38,7272727 38,0630631 44,6043165 11,2507103 

Valor das multas 
com recurso 
administrativo 
pendente de 
julgamento (em 
R$) 

5.326.885.106,67 9.390.099,35 142.540.148,88 11.744.517.216,38 7.387.152,04 17.230.719.723,32 

Valor das multas 
aplicadas (em R$) 

6.249.665.057,94 17.803.269,51 156.231.549,75 11.767.585.454,41 14.235.277.958,49 32.426.563.290,10 

Percentual (em 
relação ao valor 
total das multas) 

85,23472949 52,74367915 91,23646863 99,80396795 0,05189327 53,13766855 
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inclusive processos que foram julgados há mais de cinco anos pela Susep e que aguardam 
apreciação de recurso até a presente data. Cumpre salientar que o CRSNSP é um órgão colegiado da 
estrutura do Ministério da Fazenda, conforme dispõe o Decreto n° 2824 de 27 de outubro de 1998, 
não se tratando, assim, de órgão da estrutura desta Autarquia.  

Além disso, é necessário filtrarmos as informações contidas no quadro LXIV. Isso porque, como 
pode ser percebido, se olharmos para o percentual de valor de multa pendente de apreciação de 
recurso administrativo nos anos de 2011 e 2012, por exemplo, perceberemos que esse percentual é 
de mais de 90% (noventa por cento). No entanto, se observarmos o percentual de quantidade de 
multas pendentes de apreciação de recurso, veremos que o percentual gira em torno de 40% 
(quarenta por cento) para os anos de 2011 a 2013. Essa discrepância entre o percentual do valor das 
multas com a sua quantidade se dá por conta de algumas poucas multas aplicadas em face de 
sociedades ou associações que atuam no mercado segurador sem a autorização da Susep.  

Nos casos de empresas autuadas por atuarem à margem do mercado regularmente autorizado, a 
Susep, por determinação do art. 113 do Decreto-Lei n° 73/66, deve aplicar sanção igual ao valor das 
importâncias seguradas a todos aqueles que realizem operação de seguro, cosseguro ou resseguro 
sem a devida autorização, ou seja, empresas que eventualmente realizem operações com 
características das acima mencionadas sem a devida autorização legal estão sujeitas à penalidade do 
art. 113. De fato, tal determinação leva à imposição de multas com valores extremamente elevados. 
Como exemplo, podemos citar uma entidade estrangeira que, sem autorização governamental, 
realizou operações de seguro do Brasil. Em 2012, ela foi punida pela Susep com a aplicação de 
multa no valor de R$ 11.738.534.400,00, o que corresponde a 99,7% do valor de multas aplicadas 
no ano de 2012 e a 99,95% do valor das multas pendentes de apreciação de recurso administrativo.  

Assim, acreditamos que a quantidade de multas pendentes de apreciação de recurso reflita melhor a 
tendência de interposição de recursos em face das decisões proferidas pela Susep do que o valor a 
elas associados, pois boa parte das multas de alto valor que estão no CRSNSP pendente de 
apreciação correspondem a casos de empresas que atuam a margem do sistema segurador.  

Além disso, mais algumas observações são necessárias para que se possa entender melhor os dados 
constantes no quadro LXIV. 

Primeiramente, é preciso explicar que houve uma mudança significativa no valor de multas 
aplicadas e no valor de multas pendentes de apreciação de recurso pelo CRSNSP até 2009 por conta 
de um processo que havia sido julgado em primeira instância em 27/08/2008, que se encontrava no 
CRSNSP desde 18/02/2009 e que estava sem a anotação no Sistema de Penalidades – SISPEN 
quanto ao valor da multa que havia sido aplicada em primeira instância. Tal processo retornou à 
Susep em janeiro de 2014 por conta da apreciação de proposição do juízo onde tramita Ação Civil 
Pública em face do autuado, quanto à possibilidade de ser firmado, em juízo, um Termo de 
Ajustamento de Conduta. Verificou-se, nesse momento, a falta de anotação no sistema, à época do 
julgamento em primeira instância, do valor da multa aplicada. Essa anotação, então, foi realizada e 
o processo retornou recentemente ao CRSNSP para apreciação do recurso. Tratava-se de uma multa 
no valor de R$ 5.289.912.270,00, aplicada a uma empresa que atuava como seguradora sem a 
autorização da Susep (“mercado marginal”). 

Outra observação necessária é a diferença entre as informações prestadas recentemente no Ofício 
SUSEP/GABIN nº 115/14, de 21/02/2014, em resposta ao Ofício 10/2014 do TCU/SEMAG quanto 
à quantidade e ao valor das multas aplicadas em primeira instância pela Susep no ano de 2013 e 
2012. Na resposta acima referida, foram apresentadas 557 multas aplicadas em 2013, no valor total 
de R$ 14.235.361.958,49. No atual relatório, no quadro 4, foram apresentados 556 multas aplicadas, 
no valor total de R$ 14.235.277.958,49. Essa diferença ocorreu por conta de erro material, pois, ao 
conferir os dados para fornecimento do presente relatório, foi constatado que em um processo 
julgado em primeira instância em 2014 constava data de julgamento em 2013. Além disso, quanto 
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às multas aplicadas em 2012, identificou-se uma pequena diferença, pois no relatório enviado no 
Ofício SUSEP/GABIN nº 115/14, de 21/02/2014 constou um processo como aplicação de multa no 
valor de R$ 6.000,00 quando, na realidade, houve a aplicação de cancelamento de registro de 
corretor de seguros, confirmado pelo Conselho Diretor, e não multa pecuniária. É necessário 
ressaltar, entretanto, que a Susep está em processo de alteração de algumas ferramentas do Sistema 
de Penalidades – SISPEN para que tal sistema tenha um maior controle automático interno dos 
dados que são nele inseridos e para que ele contemple todas as previsões/informações contidas na 
norma de penalidades (Resolução CNSP n. 243/11) e no Ofício 158/2013 do TCU/SEMAG.   

Por fim, é necessário esclarecer que, conforme prevê o artigo 127 da Resolução CNSP n. 243/11, há 
atualmente (considerando como data-base 13/03/2014) nove processos administrativos 
sancionadores (que totalizam R$ 10.344.106,36 em multas pecuniárias) julgados pela Coordenação 
Geral de Julgamentos – CGJUL em 2012 e trinta e seis processos (que totalizam R$ 
13.896.637.851,96 em multas pecuniárias) julgados pela CGJUL em 2013, que constam no Quadro 
4, linhas 2 e 5, que se encontram no Conselho Diretor da Susep para confirmação da decisão que 
aplicou a penalidade de multa pecuniária, conforme determina o artigo 127, inciso I, da Resolução 
CNSP n. 243/11. Somente após tal confirmação é que haverá a intimação para pagamento da multa 
ou interposição de recurso ao CRSNSP. Somente uma dessas multas aplicada em 2013 a uma 
sociedade que atua como seguradora sem autorização da Susep (“mercado marginal”) corresponde a 
R$ 13.332.219.120,00. 

Passada a explicação a respeito dos dados apresentados no Quadro LXIV, passemos à análise do 
prazo de duração dos processos administrativos sancionadores. Optamos por tratar desse quadro 
neste momento, pois, como será analisado, a duração dos processos instaurados pela Susep precisa 
levar em conta o tempo que estes passam no CRSNSP, órgão que não compõe a Autarquia.  

Abaixo, foi apresentado todo o ciclo dos processos instaurados pela Susep, desde a sua abertura até 
o seu trânsito em julgado (tanto nos casos em que não há recurso como nos casos em que este foi 
interposto ao CRSNSP):  

 

Quadro LXV -  Prazo de Duração dos Processos 

Exercício 2013 

Item 
Multas de processos administrativos concluídos em 2013 e iniciados: 

Até 2009 Em 2010 Em 2011 Em 2012 Em 2013 Total 
Quantidade 
de multas 

369 14 136 42 0 561 

Valor das 
multas 

R$ 9.931.795,08 R$ 265.500,67 R$ 2.994.750,66 R$ 811.015,67 0 R$ 14.003.062,08 

Fonte: SUSEP/DIFIS/CGJUL 

 

Nessa primeira tabela, foram apresentados todos os processos que foram concluídos em 2013, ou 
seja, que tiveram trânsito em julgado em 2013, agrupados de acordo com o ano de abertura do 
processo. Nessa tabela, estão incluídos tanto os processos que foram encaminhados ao CRSNSP 
para julgamento de recursos como aqueles que foram julgados em primeira instância e não tiveram 
interposição de recurso. Como pode ser observado, há uma predominância de processos que foram 
concluídos em 2013 e que haviam sido iniciados até 2009.  

No entanto, se considerarmos somente a competência da Susep, ou seja, se considerarmos todos os 
processos julgados em primeira instância em 2013 agrupados de acordo com o ano de abertura do 
processo, teremos uma mudança significativa da tabela. Vejamos: 
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Quadro LXVI - Prazo de Duração dos Processos somente na Susep 

Exercício 2013 

Item 
Multas de processos administrativos concluídos em 2013 e iniciados: 

Até 2009 Em 2010 Em 2011 Em 2012 Em 2013 Total 
Quantidade 
de multas 

110 39 290 123 3 565 

Valor das 
multas 

68.507.975,34 1.265.169,34 279.494.343,60 13.861.609.014,01 24.570.123,20 14.235.446.625,49 

Fonte: SUSEP/DIFIS/CGJUL 

 

Como pode ser percebido, em 2013 foram concluídos na Susep (julgados em primeira instância) 
mais processos recentes que processos antigos. Isso porque a CGJUL – Coordenação Geral de 
Julgamentos possui, desde 2011, uma ordem de análise e julgamento de processos de acordo com 
sua antiguidade e data de prescrição, principalmente dos processos provenientes de denúncias 
apresentadas pela sociedade (consumidor).  

Dessa forma, houve em 2012 e 2013 uma força tarefa para que fossem analisados e julgados todos 
os processos que se encontravam na CGJUL e que haviam sido instaurados até o ano de 2010. Isso 
gerou um grande número de processos antigos julgados no ano de 2011 e uma diminuição desse 
número já no ano de 2012 (conforme informado no relatório de gestão de 2012), pois a maioria dos 
processos já havia sido julgada no ano anterior. Atualmente, a grande maioria dos processos que se 
encontram na CGJUL tanto para análise quanto para julgamento se refere a processos iniciados após 
2011. Assim, só não foram julgados até 2013 os processos anteriores a 2010 que ainda não estavam 
prontos para serem julgados (que ainda não haviam sido encaminhados para a CGJUL para análise 
ou que, embora já tivessem análise técnica por parte da CGJUL, ainda estavam pendentes de análise 
jurídica pela Procuradoria Federal junto à Susep4). 

Além disso, conforme foi informado acima, a metade dos processos que se encontram para 
apreciação de recurso no CRSNSP refere-se a processos que foram julgados em primeira instância 
pela Susep antes de 2009. Ou seja, com base nessas informações, pode-se perceber que, atualmente, 
muitos processos permanecem por mais de cinco anos no CRSNSP pendente de apreciação de 
recurso, o que gera um aumento substancial na duração dos processos.   

Assim, percebe-se que o prazo de duração dos processos atualmente ainda não é o ideal, mas que a 
Susep vem trabalhando com o intuito de priorizar os julgamentos dos processos mais antigos e com 
potencial risco de prescrição, com o objetivo de tornar mais célere os processos administrativos 
sancionadores. No entanto, o CRSNSP é um órgão colegiado da estrutura do Ministério da Fazenda, 
conforme dito anteriormente. Assim, uma vez que não se trata de órgão da estrutura desta 
Autarquia, não recebemos informações que nos possibilitem responder sobre quaisquer 
procedimentos ou providências adotadas por aquele Conselho no âmbito de suas responsabilidades.  

9.6.4 Percentuais de recolhimento de multas (em valores e em número de multas recolhidas) 
nos dois últimos exercícios (subitem 9.2 do Ac-1817/2010-P): 

Por fim, o item 9.6.4 do Acórdão 482/2012 – Plenário solicitou à Susep os percentuais de 
recolhimento de multas (em valores e em números de multas recolhidas), nos dois últimos 
exercícios. De acordo com o Sistema de Arrecadação – SIAS, foram arrecadados no ano de 2012, o 
montante de R$ 5.527.195,56 e, em 2013, o valor de R$ 6.245.326,46.  

                                                 
 
 
4 Cumpre esclarecer que os processos administrativos sancionadores, após a apresentação de defesa pelo autuado, são encaminhados à 
CGJUL/Coordenação de Análise e Instrução de Processos para análise técnica, depois são encaminhados à Procuradoria Federal junto à SUSEP para 
análise jurídica e, finalmente, retornam à CGJUL/Coordenação de Julgamentos para julgamento em primeira instância. 
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Seguem abaixo os quadros solicitados no Ofício nº 0158/2012 TCU/SEMAG que dizem respeito à 
arrecadação de multas: 

 

Quadro LXVII - Arrecadação em 2013 (Montante financeiro e Quantidade de multas) 

Exercício 2013 

Item 

Referente a multas exigíveis e definitivamente constituídas: 

Até 2009 
Em 
2010 

Em 2011 Em 2012 Em 2013 

Sem 
trânsito 

em 
julgado 

até 
31/12/2013 

Total 

Valor arrecadado 
(em R$) 

28.528,62 0 32.000,38 1.345.526,94 4.444.876,00 394.394,52 6.245.326,46 

Valor das multas 
exigíveis e 
definitivamente 
constituídas em cada 
exercício (em R$) 

0 0 0 4.614.635,54  12.511.508,55  0 17.126.144,09 

Percentual do 
montante financeiro 
total recolhido (em 
relação ao total de 
multas que são 
exigíveis) 

0 0 0 29,16 35,53 0 36,47 

Quantidade de 
multas arrecadadas 

2 0 5 59 251 16 333 

Quantidade de 
multas exigíveis e 
definitivamente 
constituídas 

0 0 0 144 499 0 643 

Percentual da 
quantidade de multas 
arrecadadas 

0 0 0 40,97 50,30 0 51,79 

Fonte: SUSEP/DIFIS/CGJUL 
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Quadro LXVIII - Arrecadação em 2012 (Montante financeiro e Quantidade de multas) 

Exercício 2012 

Item 

Referente a multas exigíveis e definitivamente constituídas: 

Até 2009 Em 2010 Em 2011 Em 2012 
Sem trânsito em 

julgado até 
31/12/2012 

Total 

Valor arrecadado 
(em R$) 

237.405,49 12.665,70 794.246,45 4.012.526,91 470.351,01 5.527.195,56 

Valor das multas 
exigíveis e 
definitivamente 
constituídas em 
cada exercício (em 
R$) 

0 0 0 9.778.517,92 0 0 

Percentual do 
montante financeiro 
total recolhido (em 
relação ao total de 
multas que são 
exigíveis) 

0 0 0 41,03 0 0 

Quantidade de 
multas arrecadadas 

3 2 38 220 14 277 

Quantidade de 
multas exigíveis e 
definitivamente 
constituídas 

0 0 0 359 0 0 

Percentual da 
quantidade de 
multas arrecadadas 

0 0 0 61,28 0 0 

Fonte: SUSEP/DIFIS/CGJUL 

 

Nesses dois primeiros quadros de arrecadação, foi apresentado o total de multas arrecadadas no 
exercício de 2013 (valor e quantidade), agrupadas de acordo com o ano em que os processos 
administrativos sancionadores correspondentes tiveram seu trânsito em julgado, com base nos 
dados fornecidos pelo Sistema de Penalidades – SISPEN e pelo Sistema de Arrecadação – SIAS.  

Além disso, é necessário ressaltar que, nos quadros LXVII e LXVIII foram fornecidos os dados 
referentes aos valores e quantidade de multas exigíveis e definitivamente constituídas para os anos 
de 2012 e 2013. Para anos anteriores a 2012, por envolver dados muito antigos da Susep, tais dados 
não são gerados automaticamente pelo Sistema de Penalidades. Para tentar ser fornecida com um 
maior grau de exatidão, a área de Tecnologia da Informação precisaria gerar uma série de relatórios 
complexos, que englobariam o cruzamento de até três sistemas de informação da Susep (Sistema de 
Penalidades, Dívida Ativa e Sistema de Arrecadação). Além disso, tal informação engloba dados 
muito antigos, que não eram preenchidos nos sistemas na forma como são preenchidos atualmente. 
No entanto, para se melhorar a gestão dos dados pertinentes a processos administrativos 
sancionadores, já foram implementadas parcialmente mudanças no SISPEN para que tais dados 
pudessem ser fornecidos. No entanto, como tais mudanças foram feitas em 2012, somente os dados 
referentes a 2012 e 2013 puderam ser fornecidos.   

Por derradeiro, é preciso ainda esclarecer que a Susep tem buscado melhorias nos seus sistemas, 
sendo que, especificamente em relação ao Sistema de Penalidades - SISPEN, já foram identificadas 
as melhorias que deverão ser realizadas e estas já foram encaminhadas a área de Tecnologia da 
Informação para produção.  

Prestados os devidos esclarecimentos, passemos à análise dos dados fornecidos nos quadros LXVII 
e LXVIII. 
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Conforme pode ser observado nos quadros acima, a maioria das multas que foram arrecadadas em 
2013 se refere a processos que transitaram em julgado recentemente ou até mesmo que ainda não 
haviam transitado em 31/12/2013. Mais especificamente, percebe-se que 97,89% das multas 
arrecadas em 2013 e 98,19% das multas arrecadadas em 2012 se referem a processos que 
transitaram em julgados no ano corrente da arrecadação, no ano anterior ao da arrecadação ou foram 
arrecadadas antes mesmo que os processos tivessem seu trânsito em julgado.  

Isso ocorreu porque, em muitos casos, as multas são pagas pelos entes supervisionados da Susep, 
sem que haja interposição de recurso e com um desconto de 25% (vinte e cinco por cento), 
conforme está previsto nos artigos 4º, §4º e 139, §1º da Resolução CNSP nº 243, de 2011.  

Além disso, como pode ser visto nos quadros, quase não houve arrecadação em 2012 e 2013 
referente a processos que transitaram em julgado antes de 2011. Isso porque os processos que 
transitaram em julgado antes de 2011 tiveram suas multas cobradas há época do trânsito. Os 
processos que tiveram as multas arrecadadas foram encaminhados ao arquivo e aqueles que 
permaneceram inadimplentes foram encaminhados para inscrição em Dívida Ativa e CADIN.  

No mais, informamos ainda que multas eventualmente pagas após o ajuizamento de execução fiscal 
são cobradas diretamente pela Procuradoria Federal junto à Susep por meio de GRU gerada pelo 
setor competente da Susep, não sendo inseridas no relatório de multas arrecadadas por se tratarem 
de arrecadação de dívida ativa não tributária.  

Prestados os devidos esclarecimentos a respeito dos quadros LXVII e LXVIII, segue abaixo o 
próximo quadro: 

 

Quadro LXIX - Parcelamento de Multas 

Item Até 2013 

Quantidade de multas parceladas 12 

Quantidade de multas exigíveis e definitivamente constituídas 1792 

Percentual 0,669% 

Valor das multas parceladas R$ 269.426,32 

Valor das multas exigíveis e definitivamente constituídas R$ 553.953.412,16 

Percentual 0,049% 
Fonte: SUSEP/DIFIS/CGJUL 
 
Quanto ao quadro LXIX, cumpre informar que foram consideradas todas as multas que, atualmente, 
encontram-se em processo de parcelamento e que ainda não foram pagas em sua totalidade. 

Além disso, é necessário ressaltar que, das 12 multas parceladas, somente 2 são referentes a multas 
que ainda não estavam inscritas em dívida ativa. Todas as demais dizem respeito a multas que 
foram parceladas após a devida inscrição. Além disso, cumpre informar que foram consideradas 
como multas exigíveis e definitivamente constituídas somente aquelas que se encontravam inscritas 
no Sistema da Dívida Ativa até 31/12/2013. Por fim, cumpre esclarecer que o valor das multas 
exigíveis e definitivamente constituídas foi fornecido com base no valor nominal, sem atualização 
monetária, multa de mora ou encargos legais. No ano anterior, o valor fornecido nesse campo foi o 
valor total inscrito, que levava em conta a atualização monetária até a data da inscrição. Esse ano, 
elegeu-se por fornecer o valor nominal, já que o valor das multas parceladas foram consideradas 
também sem qualquer tipo de acréscimo legal.  
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Quadro LXX - Quantidade de multas com exigibilidade suspensa por decisão judicial - Exercício 
2013 

Item 

Referentes a multas 
definitivamente 

constituídas e não 
pagas até 2013 

Quantidade de multas definitivamente constituídas e com exigibilidade suspensa por decisão 
judicial e não pagas 

0 

Total de multas definitivamente constituídas e não pagas 1792 
Percentual 0 
Valor das multas definitivamente constituídas e com exigibilidade suspensa por decisão 
judicial e não pagas 

0 

Valor total de multas definitivamente constituídas e não pagas R$ 553.953.412,16 
Percentual 0 
Fonte: SUSEP/DIFIS/CGJUL 

 

Quanto ao quadro LXX, cumpre informar que, no âmbito da Susep, não foram identificadas multas 
definitivamente constituídas e com exigibilidade suspensa por decisão judicial. Além disso, a 
Procuradoria Federal junto à Susep não nos informou a existência de multas que tenham sido 
suspensas por decisão judicial após a inscrição em dívida ativa ou ajuizamento de execução fiscal.  

Por fim, cumpre ainda esclarecer que, da mesma forma como informado no quadro LXIX, as multas 
definitivamente constituídas e não pagas foram fornecidas no quadro LXX levando-se em conta os 
dados obtidos no Sistema de Dívida Ativa, ou seja, referem-se a processos que foram inscritos em 
Dívida Ativa pela Procuradoria Federal até 31/12/2013 e apresentados com seus valores nominais, 
sem atualização monetária, multa de mora ou encargos legais.  

 

Quadro LXXI - Arrecadação em Relação às Multas Aplicadas (Montante Financeiro) - 2013 

Exercício 2013 

Item 
Referente a multas aplicadas: 

Até 2009 Em 2010 Em 2011 Em 2012 Em 2013 Total 
Valor 
arrecadado 

R$ 2.424.039,52  R$ 41.347,20  R$ 28.940,72 R$ 252.894,48  R$ 3.498.104,54 R$ 6.245.326,46 

Valor das 
multas 
aplicadas 

R$ 
6.249.665.057,94 

R$ 
17.803.269,51 

R$ 
156.231.549,75 

R$ 
11.767.585.454,41 

R$ 
14.235.277.958,49 

R$ 
32.426.563.290,10 

Percentual 
do montante 
financeiro 
total 
recolhido 
(em relação 
ao total de 
multas 
aplicadas) 

0,038786711 0,232244982 0,018524248 0,002149077 0,02457349 0,019259909 

Fonte: SUSEP/DIFIS/CGJUL 
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Quadro LXXII - Arrecadação em Relação às Multas Aplicadas (Montante Financeiro) - 2012 

Exercício 2012 

Item 
Referente a multas aplicadas: 

Até 2009 Em 2010 Em 2011 Em 2012 Total 
Valor 
arrecadado 

R$ 1.499.694,53   R$ 11.773,80   R$ 537.397,17   R$ 3.478.330,06  R$ 5.527.195,56  

Valor das 
multas 
aplicadas 

R$ 6.249.665.057,94  R$ 17.803.269,51  R$ 156.231.549,75  R$ 11.767.585.454,41  R$ 18.191.285.301,61 

Percentual do 
montante 
financeiro 
total 
recolhido (em 
relação ao 
total de 
multas 
aplicadas) 

0,023996398 0,066132797 0,343974806 0,029558571 0,030383755 

Fonte: SUSEP/DIFIS/CGJUL 

 
 

Quadro LXXIII - Arrecadação em Relação às Multas Aplicadas (Quantidade de Multas) - 2013 

Exercício 2013 

Item 
Referente a multas aplicadas: 

Até 2009 Em 2010 Em 2011 Em 2012 Em 2013 Total 
Quantidade de 
multas 
arrecadadas 

105 1 4 20 203 333 

Quantidade de 
multas 
aplicadas 

13750 539 550 444 556 15839 

Percentual da 
quantidade de 
multas 
arrecadadas 

0,763636364 0,185528757 0,727272727 4,504504505 36,51079137 2,102405455 

Fonte: SUSEP/DIFIS/CGJUL 

 
 

Quadro LXXIV - Arrecadação em Relação às Multas Aplicadas (Quantidade de Multas) - 2012 

Exercício 2012 

Item 
Referente a multas aplicadas: 

Até 2009 Em 2010 Em 2011 Em 2012 Total 
Quantidade 
de multas 
arrecadadas 

63 1 21 192 277 

Quantidade 
de multas 
aplicadas 

13750 539 550 444 15283 

Percentual da 
quantidade de 
multas 
arrecadadas 

0,458181818 0,185528757 3,818181818 43,24324324 1,812471373 

Fonte: SUSEP/DIFIS/CGJUL 

 
Por fim, os quadros LXXI a LXIV apresentam o total arrecadado nos anos de 2012 e 2013, 
agrupados de acordo com o ano de julgamento em primeira instância. Para gerar o relatório foram 
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utilizados os dados constantes na base de dados do Sistema de Penalidades – SISPEN e do Sistema 
de Arrecadação - SIAS. Entendeu-se como ano de aplicação da multa o ano de julgamento em 
primeira instância. Além disso, para se gerar o relatório de valor e quantidade de multas aplicadas, 
foram considerados todos os julgamentos em primeira instância da Susep constantes na base de 
dados do SISPEN, sem levar em conta se houve ou não recurso ao CRSNSP e se o processo já 
transitou em julgado ou não. Como não havia nenhuma limitação explícita no Ofício 158/2012 para 
os quadros LXXI a LXIV (como havia no caso dos quadros LXVII e LXVIII), optou-se por 
fornecer os dados dessa forma.   

Passando a análise dos dados, a respeito desses quadros, algumas considerações são necessárias. 
Primeiramente, se analisarmos o valor e a quantidade das multas arrecadas em 2012 e 2013, 
perceberemos que a maioria das multas arrecadadas se referem a multas aplicadas recentemente ou 
a multas aplicadas antes de 2009. As multas arrecadadas que se referem a processos julgados em 
primeira instância recentemente, dizem respeito àqueles processos em que, provavelmente, não 
houve interposição de recurso e a maioria dos autuados optou por efetuar o pagamento com 
desconto de 25% (vinte e cinco por cento), previsto na Resolução CNSP nº 243/2011.  

Já as multas arrecadadas que se referem a processos julgados em primeira instância até 2009 dizem 
respeito a processos que foram julgados pela Susep e tiveram recurso interposto ao CRSNSP. E, 
como mostrado anteriormente, muitos dos recursos julgados recentemente pelo CRSNSP dizem 
respeito a processos julgados há mais de cinco anos em primeira instância. Dessa forma, após o 
julgamento pelo CRSNSP e retorno dos autos à Susep, nos casos em que o Conselho manteve a 
decisão de primeira instância, é efetuada a cobrança atualizada da multa aplicada. Isso explica a alta 
arrecadação referente a processos julgados em primeira instância há mais de cinco anos pela Susep. 
Ou seja, eles são processos que retornaram recentemente com decisão do CRSNSP. 

Além disso, os dados fornecidos nos quadros LXXI a LXIV devem ser analisados criticamente, 
pois, num primeiro momento, poderia se imaginar que a arrecadação da Susep estaria muito baixa. 
No entanto, se analisarmos a fundo os quadros acima, perceberemos que ele só traz a informação 
daquilo que foi pago em 2012 e 2013 referente a processos julgados anteriormente. A tabela não 
nos permite estudar o total de recolhimento de multas feita pela Susep e nem aquilo que não pode 
ser pago por ainda não conter trânsito em julgado.  

Dessa forma, percebe-se, por exemplo, que em 2013 foi arrecadado somente 0,76 da quantidade de 
multas aplicadas até 2009. No entanto, o quadro exclui desse percentual as multas que já foram 
quitadas em exercícios anteriores e as multas que estão suspensas por estarem pendentes de 
apreciação de recurso.  

Uma forma eficaz de demonstrar a arrecadação da Susep seria, por exemplo, informarmos qual foi o 
montante arrecadado em 2013 referente a processos julgados e transitados em julgado em 2013, ou 
seja, que não tiveram interposição de recurso.   

Tal estudo foi realizado para ser informado ao TCU na Nota Técnica SUSEP/AUDIT nº 01/2010, 
de 22/10/2010, em resposta ao Ofício nº 332/2010/TCU/SEMAG de 06/08/2010. Na citada nota, 
chegou-se a conclusão que o sistema de cobrança administrativa da Susep é eficiente quando 
aplicado às entidades que estão operando normalmente dentro do sistema nacional de seguros5. A 
dificuldade existe quanto às entidades que não estão mais operando (que estão em liquidação 
extrajudicial ou em falência) ou estão à margem do sistema (“mercado marginal”).  

                                                 
 
 
5 De acordo com a Nota técnica citada, “das infrações encerradas em primeira instância, daquelas empresas que estão efetivamente operando, a 
SUSEP tem índices de recebimento próximos de 100% do devido.” 
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Conforme explicado na Nota técnica supracitada, sendo decretada a liquidação extrajudicial de uma 
sociedade sob o poder de polícia da Susep, os processos sancionadores em face destas sociedades 
têm seu curso normal. Todavia, havendo o trânsito em julgado, os autos são encaminhados à 
Procuradoria Federal junto à Susep para que o crédito seja inscrito em Dívida Ativa da União. 
Devido aos normativos que regem o regime de liquidação extrajudicial, os créditos das sociedades 
sob este regime são inexigíveis pelo tempo que ele perdure, sendo somente inscritos no Quadro 
Geral de Credores.  

Além disso, como também foi explicitado na Nota Técnica SUSEP/AUDIT nº 01/2010, de 
22/10/2010, nos casos de empresas autuadas por atuarem à margem do mercado supervisionado, a 
Susep, por determinação do art. 113 do Decreto-Lei n° 73/66, deve aplicar sanção igual ao valor das 
importâncias seguradas a todos aqueles que realizem operação de seguro, cosseguro ou resseguro 
sem a devida autorização, ou seja, empresas que eventualmente realizem operações com 
características das acima mencionadas sem a devida autorização legal estão sujeitas à penalidade do 
art. 113. De fato, tal determinação leva à imposição de multas com valores extremamente elevados. 
Como exemplo hipotético, podemos citar uma entidade que, sem autorização governamental, realize 
seguro de automóveis. Considerando uma “carteira” de 100 automóveis com valor médio de R$ 
20.000,00 cada, a sanção a ser aplicada seria de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

O que de fato ocorre nestes casos, no entanto, é que tais sanções, por serem impostas a entidades 
(muitas vezes ocorre com associações, clubes, sindicatos ou mesmo empresas estrangeiras) que 
agem à margem da lei, frequentemente exigem o ajuizamento de ações de execução da dívida, com 
poucas chances de sucesso, pois possuem valores elevados de multa, muitas vezes acima até do 
patrimônio da instituição. Além disso, por atuarem à margem do mercado, a Susep não possui 
qualquer ingerência sobre sua atuação.  

Ao analisar os dados de 2013, apresentados ao TCU por meio do Ofício SUSEP/GABIN n. 115/14 
de 21/02/2014, podemos perceber que, da mesma forma como foi apresentado em 2010 e em 2012, 
as multas aplicadas pela Susep em face dos entes ativos e regularmente autorizados a funcionar no 
mercado, continuam sendo pagas quase que na sua totalidade.  

 

Quadro LXXV- Multas aplicadas em primeira instância em 2013, já transitadas em julgado, não 
contestadas e agrupadas de acordo com a sua quitação 

Quitação Quantidade de multas  Valor das multas (R$)   Valor Pago (R$)  
Não quitada 46 R$          1.213.179,20 R$         114.763,02 

Quitada 203 R$          4.370.004,33 R$      3.448.001,38 
Total 249 R$          5.583.183,53 R$      3.562.764,40 

Fonte: SUSEP/DIFIS/CGJUL 
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Quadro LXXVI - Quantitativo de multas aplicadas em 2013, já transitadas em julgado, não 
contestadas e não pagas, agrupadas de acordo com o tipo de ente punido 

Ano Tipo de ente punido 
Quantidade de multas não 

contestadas 

2013 

Sociedades em liquidação extrajudicial ou falência 13 
Seguradoras 10 

Sociedades de capitalização 4 
Entidades de previdência complementar aberta 1 

Resseguradoras 0 
“Mercado Marginal” 2 

Estipulante 7 
Corretores de seguro 8 

Administrador 1 
Total  46 

Fonte: SUSEP/DIFIS/CGJUL 

 

Da análise da primeira tabela, percebe-se que no ano de 2013 houve 249 multas aplicadas, já 
transitadas em julgado e não contestadas pelos devedores, sendo que, desse total, 203 foram 
devidamente quitadas. Primeiramente, em relação às multas não contestadas e quitadas, é necessário 
explicar que os valores efetivamente pagos dizem respeito a multas pagas, na grande maioria dos 
casos, com desconto de 25% (vinte e cinco por cento) previsto nos artigos 4º, §4º e 139, §1º da 
Resolução CNSP nº 243, de 2011. 

Além disso, em relação às multas não quitadas da tabela, pode-se notar que constam pagamentos 
que totalizam o valor de R$ 114.763,02 (cento e quatorze mil, setecentos e sessenta e três reais e 
dois centavos). Isso ocorreu porque alguns dos entes supervisionados efetuaram o pagamento das 
multas aplicadas, calculando o desconto de 25% (vinte e cinco por cento). No entanto, como tais 
pagamentos foram efetuados fora do prazo estipulado pela norma (trinta dias contados do 
recebimento do ofício de intimação referente ao julgamento de 1º instância), as multas foram 
consideradas como não quitadas e as sociedades foram intimadas recentemente para efetuarem o 
pagamento do valor faltante atualizado e com os encargos legais.  

Ainda levando em conta os quadros, se excluirmos do total do quadro LXXII os casos de multas 
aplicadas ao chamado “mercado marginal” (que são de difícil arrecadação por terem sido aplicadas 
a entes que não estão sob a regulação da Susep) e os casos de sociedade que se encontram em 
regime de liquidação extrajudicial ou falência (que possuem impossibilidade legal de pagamento 
das multas), perceberemos que foram aplicadas em 2013, por decisões já transitadas em julgado, 
234 multas em face dos entes ativos supervisionados pela Susep. Dessas, 203 foram quitadas dentro 
do prazo legal, o que nos leva a conclusão de que menos de 15% das multas não foram devidamente 
pagas, sendo que algumas delas ainda estão no prazo para pagamento, antes de serem encaminhadas 
para inscrições na Dívida Ativa e CADIN.  

9.6.5 Medidas adotadas e resultados alcançados relativamente às questões descritas nos 
subitens 9.6.1 a 9.6.4: 

Conforme apresentado no item 9.6.2, quanto às providências para reduzir o risco de prescrição, a 
Coordenação-Geral de Julgamentos já implantou rotina de trabalho para apreciação de processos 
administrativos sancionadores de acordo com a ordem de prescrição e já está em fase de 
implementação uma ferramenta que possibilite a elaboração de relatórios, de acordo com a data de 
prescrição de cada processo presente na Unidade ou fora dela.  

Com a medida que já foi adotada, esta Coordenação-Geral diminuiu significativamente a 
possibilidade de que processos administrativos sancionadores prescrevam na unidade sem que haja 
o seu julgamento ou seu encaminhamento para cobrança da multa. 
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Além disso, como já foi informado na Nota Técnica SUSEP/AUDIT nº 01/2013, de 06 de fevereiro 
de 2013, encaminhada ao TCU/SEMAG, a Susep, em atendimento à solicitação do TCU constante 
em seu Acórdão nº 1204/2012, criou um grupo de trabalho, juntamente com a Procuradoria Federal 
junto à Susep, que possui, como um de seus objetivos, melhorar o procedimento de cobrança de 
multas impostas em processos administrativos sancionadores, seja em fase administrativa, seja em 
fase judicial. 

Também é importante ressaltar que a Susep vem efetuando alguns melhoramentos em seus sistemas 
informatizados para melhor adequação à norma vigente e para melhorar a prestação de informações 
a respeito dos processos administrativos sancionadores. 

Demonstração da estrutura de controles da atividade de arrecadação das multas aplicadas: 

Estrutura orgânica de controle – a área responsável pelo Sistema Integrado de Arrecadação da 
Susep – SIAS é a Coordenação de Arrecadação – CORAF, subordinada à Coordenação-Geral de 
Administração – CGADM, que, por sua vez, é subordinada à Diretoria de Administração – DIRAD. 
É ela que realiza o controle das receitas arrecadadas pela Susep, com base nos arquivos diários de 
pagamentos à Autarquia disponibilizados pelo Banco do Brasil S/A e na conciliação entre o SIAS e 
o Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI. Além disso, a área responsável pelo 
Sistema de Penalidades – SISPEN, que recebe as informações de pagamento constantes no SIAS, é 
a Coordenação de Julgamentos – COJUL, subordinada à Coordenação-Geral de Julgamentos – 
CGJUL, que, por sua vez, é subordinada à Diretoria de Fiscalização – DIFIS (artigo 62, inciso IV e 
artigo 36, inciso I, do Regimento Interno da Susep). Dessa forma, o controle geral de arrecadação 
da Susep é realizado pela CORAF e o controle incidental, dentro de cada processo administrativo 
sancionador, é realizado pela COJUL.  

Sistema para o gerenciamento – o gerenciamento da arrecadação das multas aplicadas em processos 
administrativos sancionadores é realizado por meio do Sistema de Arrecadação – SIAS, que 
identifica o pagamento da GRU, e pelo Sistema de Penalidades – SISPEN, que recebe as 
informações contidas no SIAS sobre o pagamento da GRU e o confronta com o valor da multa 
aplicada no processo administrativo sancionador.  

Contratação de terceiros para a arrecadação – a Susep não possui contratos com terceiros para 
realizar a arrecadação de multas aplicadas em processos administrativos sancionadores. A cobrança 
administrativa é realizada pela própria Susep.   

Área responsável pela cobrança – a área responsável pela cobrança de multas aplicadas em 
processos administrativos sancionadores é a Coordenação de Julgamentos – COJUL. Quando é 
solicitado o parcelamento do débito, a área responsável passa a ser a Coordenação de Arrecadação – 
CORAF. Tais competências estão previstas no Regimento Interno da Susep, aprovado pela 
Resolução CNSP nº 272/2012, em seus artigos 62 e 36.  

Responsável pela inclusão dos inadimplentes no CADIN e na Dívida Ativa – a área responsável 
pela inclusão dos inadimplentes no CADIN é a Coordenação de Arrecadação – CORAF, quando 
solicitado pela Coordenação de Julgamentos – COJUL (artigo 36, inciso VII e artigo 62, inciso VI, 
do Regimento Interno da Susep). Já a área responsável pela inscrição na Dívida Ativa da União é a 
Procuradoria Federal junto à Susep, após encaminhamento dos autos pela Coordenação de 
Julgamentos – COJUL (inciso VII do artigo 62 e inciso II, do §8º do artigo 23 do Regimento 
Interno da Susep). 
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RESULTADOS E CONCLUSÕES 

O mercado segurador nacional continuou dando mostra de sua robustez, tendo apresentado 
crescimento significativo em 2013, observando-se a continuidade do processo de crescimento dos 
mercados supervisionados, impulsionado pelos grandes eventos que o Brasil sediará nos próximos 
anos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, pelas obras do Programa de Aceleração do 
Crescimento e pela exploração do Pré-Sal.  

A Susep planeja continuar contribuindo para o aprimoramento e para o crescimento dos mercados 
supervisionados com o aperfeiçoamento dos produtos existentes, com linguagem mais clara e 
acessível ao consumidor hipossuficiente, e com a criação de novos produtos que atendem a 
demandas atuais da população. Neste caso, o principal exemplo é a regulamentação das operações 
de microsseguros. Continuam sendo avaliadas, ainda, medidas que propiciem a redução de custos 
em segmentos de seguro automóvel para veículos usados e para os demais segmentos afetados pelo 
marcado marginal de seguros, bem como a regulação específica para os riscos do setor de petróleo e 
gás.  

Para que o mercado de seguros, resseguros, capitalização e previdência complementar aberta 
aproveite seu potencial de crescimento, e contribua para o desenvolvimento econômico do país e o 
bem-estar social, é fundamental que a Susep esteja preparada para os desafios representados pela 
regulação e supervisão desse mercado. 

Por meio das ações de planejamento estratégico, a Susep continua se preparando para enfrentar 
esses desafios para cumprir sua missão – “regular, supervisionar e fomentar os mercados de 
seguros, resseguros, previdência complementar aberta, capitalização e corretagem, promovendo a 
inclusão securitária e previdenciária, com como a qualidade no atendimento aos consumidores” – e 
alcançar sua visão – “mercado desenvolvido e diversificado de seguros, resseguros, previdência 
complementar aberta, capitalização e corretagem, com equilíbrio econômico preservado, inclusão 
securitária e previdenciária, e respeito aos direitos dos consumidores”. 

Para tanto, a Susep precisa estar preparada tanto em termos do aprimoramento dos processos de 
trabalho como de manutenção e ampliação de seu quadro de pessoal. Em face das projeções de 
redução de seu quadro nos próximos anos e das demandas das diversas áreas, a necessidade de 
ingresso nos próximos dois anos foi estimada em 149 novos servidores, com base na situação 
descrita no item 12.2 do Relatório de Gestão do Exercício de 2012.  


