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1. APRESENTAÇÃO 
 
 

 
 
  A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP, 
Autarquia Especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, tem por finalidade, na 
qualidade de executora da política traçada pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados - CNSP, exercer as atribuições previstas nos Decretos-Leis nºs 73, de 21 
de novembro de 1966, e 261, de 28 de fevereiro de 1967, na Lei Complementar nº 
109, de 29 de maio de 2001, e demais atos normativos aplicáveis, tendo como 
principais atribuições: 
 

• fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das 
sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização e das 
entidades de previdência complementar aberta; 

 
• atuar no sentido de proteger a captação de poupança popular que se 

efetue através das operações de seguro, de capitalização e de 
previdência complementar aberta; 

 
• zelar pela defesa dos interesses dos consumidores dos mercados 

supervisionados; 
 

• promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos 
operacionais a eles vinculados, com vistas à maior eficiência do 
Sistema Nacional de Seguros Privados e do Sistema Nacional de 
Capitalização; 

 
• promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, 

assegurando sua expansão e o funcionamento das sociedades e 
entidades que neles operem; 
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• zelar pela liquidez e solvência das sociedades e entidades que 
integram os mercados supervisionados; 

 
• disciplinar e acompanhar os investimentos das sociedades e  

entidades supervisionadas, em especial os efetuados em bens 
garantidores de provisões técnicas; 

 
• cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e exercer as 

atividades que por ele delegadas; 
 

• prover os serviços de Secretaria  ao CNSP. 
 
 
  A SUSEP integra, também, o Sistema Nacional de Seguros Privados - 
SNSP, em conjunto com o CNSP, o IRB - Brasil Resseguros S.A., as sociedades 
seguradoras, as sociedades de capitalização, as entidades de previdência 
complementar aberta e os corretores habilitados a atuar nestes segmentos. 
 
 
  As operações de seguro, capitalização e de previdência complementar 
aberta obedecem a diversos instrumentos legais, tendo a seguinte legislação básica: 
 

a) SEGUROS - Decreto-Lei nº 73, de 21.11.66, e Decreto nº 60.459, 
de 13.03.67; 

 
b) CAPITALIZAÇÃO - Decreto-Lei nº 73, de 21.11.66, e Decreto-Lei nº 

261, de 28.02.67; 
 

c) PREVIDÊNCIA ABERTA COMPLEMENTAR - Lei Complementar nº 
109, de 29 de maio de 2001. 

 
 
  Com base nessa legislação, são editados os instrumentos normativos 
operacionais: Resoluções do CNSP e Circulares da SUSEP. 
 
 
  São atribuições do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP: 
 

a) fixar as diretrizes e as normas relativas à política de seguros 
privados; 

 
b) regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização 

dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros 
Privados, bem como aplicar as penalidades cabíveis; 

 
c) fixar as bases gerais dos contratos de seguro, de capitalização e de 

previdência complementar aberta; 
 
 
d) estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro; 
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e) conhecer os recursos às decisões da SUSEP e do IRB - Brasil 

Resseguros S.A. 
 

f) prescrever os critérios de constituição das sociedades seguradoras, 
das sociedades de capitalização e entidades  de previdência complementar aberta, 
com fixação dos limites legais e técnicos das respectivas operações; 

 
g) disciplinar a corretagem dos mercados supervisionados e a 

profissão de corretor. 
 
 
  A SUSEP é administrada por um Conselho Diretor, composto por um 
Superintendente e quatro Diretores.  Integram, também, o Conselho Diretor, sem 
direito a voto, o Secretário - Geral e o Procurador-Chefe.  Compete ao Conselho 
Diretor fixar as políticas gerais da Autarquia, com vistas à ordenação das atividades 
dos mercados supervisionados, cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e 
aprovar instruções, circulares e pareceres de orientação em matérias de sua 
competência. 
 
 
  A presidência do Conselho Diretor cabe ao Superintendente que tem, 
ainda, como atribuição, promover os atos de gestão da Autarquia e sua 
representação junto ao Governo e aos mercados supervisionados. 
 
 
 

2. OS MERCADOS DE SEGURO, CAPITALIZAÇÃO, PREVIDÊNCIA  
COMPLEMENTAR ABERTA  

 
 
 Conforme dispõe o art. 2º do Decreto-Lei nº 73/66, a SUSEP é uma 
Autarquia essencialmente voltada para a defesa dos interesses dos segurados, dos 
participantes de planos de previdência e dos portadores de títulos de capitalização, 
razão por que sempre buscou, sistematicamente, o aperfeiçoamento do atendimento 
ao público consumidor, de forma a suprir sua natural hipossuficiência, em função do 
pouco conhecimento da matéria securitária.  
 
 
 Especialmente nos seguros de massa que, em geral, são acordados 
por meio de contratos de adesão onde as cláusulas são elaboradas pelas 
sociedades supervisionadas e acatadas pelos consumidores, estes muitas vezes 
não dispõem de conhecimento técnico para aferir o fiel cumprimento dos contratos.   
 
 
 É nestas circunstâncias que as atividades da SUSEP, no campo de 
proteção do consumidor, podem ser consideradas como um direito de cidadania.  
 
 

 3



 Quanto à importância estratégica dos segmentos supervisionados pela 
SUSEP, observa-se, que em 2004, a captação de recursos financeiros junto aos 
consumidores foi de, aproximadamente, R$ 52,2 bilhões, envolvendo atividades de 
significativo valor social, que proporcionam expressiva contribuição para a formação 
da poupança nacional e o conseqüente volume de investimentos, com reservas 
técnicas da ordem de R$ 85,8 bilhões. 
 
 
 Por outro lado, o universo dos produtos oferecidos por esses mercados 
e a multiplicidade de consumidores por eles abrangidos impõem à SUSEP um 
esforço concentrado e permanente, direcionado à melhoria na qualidade do 
atendimento ao público e ao aprimoramento dos serviços prestados, bem como à 
modernização da legislação, tornando-a mais simples e eficaz na proteção ao 
consumidor. 
 
 

Os mercados supervisionados pela SUSEP, em dezembro de 2004, 
contavam com 114 sociedades seguradoras, 29 entidades de previdência 
complementar aberta, 20 sociedades de capitalização, 71.506 corretores ativos, 
sendo 46.155 pessoas físicas e 25.351 pessoas jurídicas. 
 
 

O mercado de seguros, em 2004, registrou uma arrecadação de R$ 
37,5 bilhões em prêmios totais de seguros, acumulando provisões técnicas no 
montante de R$ 34 bilhões. 
 
 

O setor de previdência complementar aberta auferiu uma receita de R$  
8,1 bilhões de contribuições de planos previdenciários, acumulando provisões 
técnicas no valor de R$ 42,5 bilhões.  
 
 

Por sua vez, o setor de capitalização obteve uma receita de R$ 6,6 
bilhões em prêmios e acumulou reservas técnicas no montante de R$ 9,1 bilhões.  
 
 
 Os dados supracitados estão detalhados no Anexo 1 deste relatório. 
 
 
 

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 
 

O Planejamento Estratégico da SUSEP foi elaborado no segundo trimestre 
de 2004, de forma inovadora e com a participação dos servidores e dirigentes da 
Autarquia , que contaram com a orientação da Fundação Universidade de Brasília. 
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O programa nasceu de uma visão de futuro empreendedora da 
administração do Órgão, na tentativa de dar novo rumo a SUSEP, diante das exigências 
prementes da sociedade e das necessidades de um mercado globalizado.  

 
 
O trabalho foi desenvolvido em quatro momentos distintos: 
a) reuniões com o corpo gerencial e convidados, com o objetivo de fazer 

uma análise das ameaças e oportunidades;  
 
b) reuniões com o corpo funcional, para análise dos problemas e 

desafios;  
 

c) seminário com a alta administração, para a definição da estratégia em 
relação à missão,  objetivos e políticas globais;  

 
d) sistematização do documento estratégico, apresentado aos 

servidores, por consultoria da Secretaria de Empreendimentos, da 
Fundação Universidade de Brasília. 

 
 
No documento apresentado são apontadas as direções a serem seguidas, 

traduzidas em 15 (quinze) políticas globais, com seus respectivos objetivos e diretrizes, a 
saber: proteção ao consumidor; parcerias; estímulo aos mercados; supervisão baseada 
em riscos; regulação; gestão e controles internos; gestão de pessoas; comunicação 
social; pesquisa e aprimoramento contínuo; tecnologia de informação; procedimentos 
jurídicos; geração de receitas; orçamentária; regimes especiais e de ações específicas. 

 
 
De suprema relevância são os dez projetos considerados estratégicos 

que, se desenvolvidos com sucesso, poderão conduzir a SUSEP ao patamar de 
eficiência desejado. São eles: supervisão baseada em riscos; contrato de gestão; 
marcos regulatórios; redesenho e padronização de processos internos; controles 
internos; regimes especiais; marketing institucional e endomarketing; revisão da 
estrutura organizacional; desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos. 

 
 

VISÃO DE FUTURO - Ser uma Agência, com reconhecimento nacional 
e internacional, como órgão de excelência na supervisão dos mercados de seguro, 
de previdência complementar aberta e de capitalização.  
 
 

Para cumprimento dessa visão de futuro, a Autarquia deve atentar para 
os seguintes vetores: 

 
Proteção da integridade das relações contratuais; ♦ 

♦ 

♦ 

Preservação da solvência dos mercados supervisionados; 

Desenvolvimento da cultura de monitoramento dos diversos tipos de 

riscos; 
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♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

Incorporação contínua de tecnologia com a utilização de técnicas de 

ponta; 

Eficiência no sistema de comunicação e divulgação interna e externa; 

Autonomia na gestão.  
 
 

MISSÃO - Atuar na regulação, supervisão, fiscalização e incentivo das 
atividades de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, de forma 
ágil, eficiente, ética e transparente, protegendo os direitos dos consumidores e os 
interesses da sociedade em geral.  

 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
 

Supervisionar, fiscalizar e atuar na regulação dos mercados, de 
forma eficiente, ágil e transparente; 

Incentivar as atividades de seguros, previdência complementar 
aberta e capitalização; 

Trabalhar pela integridade dos mercados supervisionados, 
monitorando os seus riscos com ações preventivas; 

Ter eficiência, agilidade e transparência nos procedimentos 
executados nas empresas sob regimes especiais; 

Manter permanente comunicação entre a organização e o público 
interno e externo; 

Ampliar a atuação da SUSEP a nível nacional, por meio de 
unidades regionais; 

Promover o permanente desenvolvimento organizacional, 
tecnológico e dos seus recursos humanos; 

Assegurar a capacitação técnica dos profissionais atuantes nos 
mercados supervisionados.  
 
 

POLÍTICAS E DIRETRIZES 
 
As políticas e diretrizes da SUSEP foram estruturadas a partir dos 

seguintes conceitos: 
 
POLÍTICAS - representam as linhas mestras para os diversos aspectos 

da atuação do Órgão. São elementos inegociáveis do planejamento estratégico 
 
DIRETRIZES - representam orientações de ordem geral à gestão da 

empresa. São negociáveis no processo de implementação do planejamento 
estratégico. 
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No Anexo 2, demonstramos as políticas e o cronograma de trabalho 
para o exercício de 2004. 
 
 
 

4. PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
 

4.1. AÇÕES REGULATÓRIAS DO MERCADO 
  
 
  Em relação à atividade de resseguro, foi proferida decisão, em 2 de 
setembro de 2004, pelo Ministro Relator da Ação de Inconstitucionalidade nº 2.223, 
restabelecendo a atribuição contida na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, 
delegando competência à SUSEP para exercer as funções regulatórias e de 
fiscalização do resseguro. 
 
 
  Em que pese o deficitário quadro funcional, a Autarquia está apta a 
assumir todas as funções anteriormente exercidas pelo IRB - Brasil Resseguros S/A  
 
 
  Ressalte-se que, já em 1999, a transferência de tais atribuições chegou 
a ser implementada e a SUSEP desenvolveu ações administrativas visando à 
assunção dessas novas funções, ações estas que serão, agora, reativadas, com as 
adaptações que forem consideradas necessárias. 
 
 
  Dentre as providências a serem adotadas, destaca-se a alteração do 
Regimento Interno, de forma a definir atribuição específica em relação ao resseguro, 
para os Departamentos de Fiscalização, de Controle Econômico e Técnico Atuarial, 
nas suas respectivas áreas de atuação. 
 

Embora a transferência resulte em aumento da demanda, as 
dificuldades são perfeitamente superáveis, na medida que o resseguro consiste em 
uma atividade conexa à do seguro e que a supervisão de ambos ocorrerá de forma 
simultânea. 
 
 

Em outro segmento, está em andamento a atualização, consolidação e 
adaptação dos dispositivos que tratam da atualização de valores dos contratos 
previdenciários ao novo Código Civil, bem como da legislação sobre seguros e de 
capitalização.   

 
 
A SUSEP faz parte do Conselho Gestor Interministerial de Seguro 

Rural – CGSR, previsto na Lei nº 10.823, de 19 de dezembro de 2003 e no Decreto 
nº 5.121, de 29 de junho de 2004, que tratam da subvenção econômica ao prêmio 
do seguro rural.    Este Conselho tem a responsabilidade de propor um plano trienal 
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ou seus ajustes à União, sendo que a SUSEP, através do Departamento Técnico 
Atuarial, fica responsável pela análise e aprovação dos planos de seguros passíveis 
de subvenção, condição indispensável para que as sociedades seguradoras 
participem do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural.  Neste 
Programa a União arca com parte do prêmio, visando a um equilíbrio entre o que o 
produtor pode pagar e o valor cobrado pela sociedade seguradora.   No exercício de 
2004, foram realizados dois leilões de subvenção ao prêmio do seguro agrícola, um 
para a cultura de maçã (cobertura granizo) e outro para as culturas de milho e soja 
(cobertura compreensiva). 
 
 

A SUSEP, também, participa de grupo de trabalho, criado pela 
Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, para elaborar minuta de 
projeto de Lei a respeito da regulamentação do Artigo 192 da Constituição Federal, 
no que se refere aos mercados supervisionados. 
 
 

Foi procedida à revisão dos normativos de penalidades, buscando a 
racionalização e melhor tratamento para questões específicas, tais como: 
reincidência, agravantes, atenuantes, etc, resultando na edição da Resolução CNSP 
nº 108, de 3 de fevereiro de 2004. Os novos procedimentos a serem adotados 
buscam a economia processual, de forma a agilizar a tramitação dos processos com 
conseqüente beneficio para os consumidores/reclamantes.  
 
 

Foram criadas as seguintes Comissões Especiais: 
 
a)  Normas e Procedimentos, com a participação de representantes 

dos mercados fiscalizados, e que tem por objetivo de sistematizar e reduzir a 
quantidade de normas existentes, facilitando o acesso ao mercado de novos 
consumidores, atraídos por regras mais transparentes e produtos atualizados; 
 

b) Assuntos Internacionais, que estuda o funcionamento e marco 
regulatório de mercados estrangeiros, visando ao permanente aperfeiçoamento das 
normas aplicadas no mercado brasileiro, por meio de estudos comparativos de 
produtos ofertados nesses mercados, com a devida adaptação à cultura e à 
legislação nacionais; 
 

c) Produtos e Serviços, com a participação de representantes dos 
mercados de seguro, de previdência e de capitalização, que tem por objetivo estudar 
os temas relacionados a produtos e serviços, visando a identificar nichos de 
mercado, racionalizar custos, propor simplificações operacionais e outras medidas 
que possibilitem a ampliação da oferta de produtos ao consumidor, estimulando a 
concorrência nesses mercados; 
 

d) Assuntos de Riscos, com a atribuição de desenvolver metodologias 
para a adequação de capital baseada em riscos, com representantes da FENASEG, 
ANAPP, IBA e IBRACON. 
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Além dessas Comissões, no âmbito interno da SUSEP, foram, ainda, 
criadas as seguintes Comissões e Comitê: 
 

a) Comissão Especial Permanente para Acompanhamento das Ações 
de Combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro, no âmbito dos mercados 
supervisionados pela SUSEP, com vistas, inclusive, às futuras avaliações a serem 
realizadas pelo GAFI, FMI e Banco Mundial; 
 

b) Comissão Permanente de Racionalização e Tratamento de 
Informações referentes às atividades de supervisão da SUSEP; 
 

c) Comissão de Assuntos Internacionais da SUSEP para interagir com 
a Coordenação Geral de Relações Internacionais da SUSEP, visando a promover 
ações conjuntas nos assuntos afins com as suas respectivas unidades e 
departamentos; 
 

d) Comissão Especial de Acompanhamento das Empresas em 
Regimes Especiais, com a finalidade de monitorar e promover estudos sobre as 
alternativas para acelerar os respectivos processos instaurados na SUSEP; 
 

e) Comitê de avaliação de qualificação de consultores, com vistas a 
elaborar diagnóstico e apresentar sugestão de plano de ação, visando à aplicação 
dos princípios básicos de seguros editados pela IAIS - International Association of 
Insurance Supervisors, à SUSEP e ao mercado segurador brasileiro. 
 
 

No exercício de 2004, as principais ações promovidas foram as 
seguintes: 
 

a) estabelecimento de um processo de transformação e reconstrução 
do marco regulatório nas áreas de seguros, capitalização e previdência 
complementar aberta, através de mudanças na forma de atuação regulatória, 
buscando uma supervisão de forma mais sistêmica, direcionada para a aferição e 
prevenção de situações de riscos, em substituição à fiscalização unidirecional; 
 

b) incentivo à popularização do seguro, através do desenvolvimento 
de regulamentação sobre seguros populares, com destaque para os seguros de vida 
com cobertura em caso de morte por acidente pessoal; 
 

c) continuidade dos trabalhos de sistematização e consolidação das 
normas existentes, contando com a participação de personalidades representativas 
dos mercados fiscalizados, o que tende a facilitar ainda mais o acesso ao mercado 
de novos consumidores, atraídos por regras mais claras e de maior transparência 
quantos aos direitos e obrigações inerentes aos contratos, conferindo-lhes maior 
credibilidade, atributo fundamental para o desenvolvimento e estabilidade dos 
mercados; 
 

d) publicação da Resolução CNSP nº 108, de 3 de fevereiro de 2004, 
que regula o processo administrativo sancionador no âmbito da SUSEP, transferindo 
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a primeira instância de julgamento do Conselho Diretor para os Chefes de 
departamento, propiciando um julgamento em tempo mais célere; 

 
e) publicação da Circular SUSEP nº 277, de 30 de novembro de 2004, 

que regula a utilização da assinatura digital nos documentos eletrônicos, relativos às 
operações de seguros, de capitalização e de previdência complementar aberta, por 
meio de certificados digitais emitidos no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves 
Públicas (ICP-Brasil); 

 
 

No exercício de 2004, foram editados 77 atos normativos, meta 
superior à previsão inicial que era de 50 conforme indicada no Plano Plurianual- 
PPA.    Este fato é explicado devido aos esforços da Autarquia na modernização das 
normas, principalmente nos últimos anos, devendo ser salientado, ainda, o trabalho 
de consolidação de normas que vem sendo executado.   

 
 

ATOS 
 

TOTAL 
2003 

TOTAL 
2004 

Deliberação 7 13 
Circular 17 41 
Instrução -- 2 
Resolução 1 21 
 

Total 
 

25 
 

77 
 
 
Todos os atos administrativos estão disponibilizados na página da 

SUSEP na internet. 
 
 
 
  4.2. AÇÕES FISCALIZADORAS SOBRE O MERCADO 
 
 
  Nos últimos exercícios, a SUSEP vem empreendendo esforços e 
recursos, visando a aprimorar os mecanismos de controle e fiscalização dos 
mercados.   Através da modernização e atualização dos sistemas de coleta periódica 
de dados das sociedades e entidades supervisionadas, mediante utilização dos 
Formulários de Informações Periódicas - FIP's e dos Planos de Contas específicos 
para cada um dos mercados supervisionados, imprimiu-se um maior controle sobre  
as coberturas das provisões técnicas por ativos garantidores e do nível de solvência, 
o que vem contribuindo para aumentar a eficácia do processo de  controle e 
fiscalização à distância. 
 
 

Os instrumentos de fiscalização atuais permitem a adoção de 
programas de fiscalização seletiva, gerando redução de tempo e dos recursos 
despendidos nas fiscalizações externas, produzindo resultados mais efetivos com 
melhoria da relação custo x beneficio. 

 10



 
  Além disso, a publicação mensal de estatísticas confiáveis dos 
mercados supervisionados vem sendo aperfeiçoada regularmente, com significativa 
contribuição para a melhoria do grau de informação dos agentes dos mercados 
fiscalizados, aumentando a confiabilidade e estabilidade do SNSP e, 
conseqüentemente, propiciando melhores condições para o desenvolvimento 
saudável do sistema como um todo. 
 
 
  O programa de fiscalização seletiva das sociedades e entidades 
fiscalizadas está fundamentado, principalmente, nos resultados das análises dos 
dados coletados e nas reclamações/denúncias do público consumidor. 
 
 

Os dados constantes dos quadros abaixo demonstram a ação 
fiscalizadora da Autarquia e evidenciam que foi superada a meta prevista no Plano 
Plurianual do Governo Federal, em relação à ação de fiscalização, ou seja, ao invés 
de 160 inspeções, foram realizadas 242 no exercício de 2004.    Cabe registrar que 
novos procedimentos de fiscalização possibilitaram a atuação integrada dos 
analistas técnicos lotados na sede e nas unidades regionais, permitindo, assim, a 
superação da meta de fiscalizações estabelecida. 
 
FISCALIZAÇÕES REALIZADAS: 

 
ASSUNTO 

 
TOTAL  
2002 

 
TOTAL  
2003 

 
TOTAL  
2004 

Sociedades Seguradoras 147 175 98 
Entidades Abertas de Previdência 
Complementar  

 23   35 35 

Sociedades de Capitalização  19   19 21 
Corretores de Seguro (PF/PJ)  27   15 34 
Outros  41   24 54 
 
TOTAL 

 
        257 

 
268 

 
        242 

 
  AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS: 

 
ASSUNTO 

 
TOTAL  
2002 

 
TOTAL  
2003 

 
TOTAL  
2004 

Sociedades Seguradoras 81 78 45 
Entidades Abertas de Previdência 
Complementar 

   8 16 12 

Sociedades de Capitalização   3    8   9 
Corretores de Seguro (PF/PJ)   3    6   5 
Outros   1    7   7 
 
TOTAL 

 
         96 

 
        115 

 
           78 
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  REPRESENTAÇÕES LAVRADAS: 

 
ASSUNTO 

 
TOTAL  
2002 

 
TOTAL  
2003 

 
TOTAL  
2004 

Sociedades Seguradoras 715 371 114 
Entidades Abertas de Previdência 
Complementar 

236   35   12 

Sociedades de Capitalização   47   43   19 
Corretores de Seguro (PF/PJ) 102   95   35 
Outros 228 256 142 
 

TOTAL 
 

     1.328 
 

800 
 

593 
 
 
  A atuação da SUSEP, através do monitoramento da atuação dos 
agentes que compõem os mercados supervisionados, e da orientação aos 
consumidores dos produtos tem ocorrido de forma preventiva, resultando numa 
prática constante, buscando-se, quando necessário, dirimir os conflitos através da 
mediação entre os agentes envolvidos. 
 
 

 A manutenção de convênios de cooperação tem colaborado para uma 
atuação mais eficiente da SUSEP, além de possibilitar a otimização da estrutura 
organizacional, com a conseqüente redução de custos.   

 
 
Como exemplo, temos o convênio assinado com a Secretaria de Direito 

Econômico do Ministério da Justiça - SDE/MJ, com interveniência do Departamento 
de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, no qual a SDE/MJ, através dos 
PROCON's estaduais, se compromete a notificar a SUSEP a respeito das 
reclamações sob investigação, que não tenham logrado conciliação entre as partes, 
relacionadas às operações de seguros privados, capitalização e previdência 
complementar aberta, inclusive no campo da corretagem para que possa, se for o 
caso, ser instaurado o pertinente procedimento administrativo.   Esse Convênio 
interage, internamente, com a Gerência de Relações com o Público – GEREP, do 
Departamento de Fiscalização da SUSEP, que tem por finalidade apoiar os 
consumidores nas suas reclamações, contando para tanto com serviços de Plantão 
de Atendimento ao Público e serviços de DDG.  
 
 

No quadro a seguir, acham-se demonstrados os atendimentos 
efetuados por aquela Gerência, seja por telefone, por carta, pessoalmente ou por e-
mail. 
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ATENDIMENTO AO PÚBLICO: 

 
ASSUNTO 

 
TOTAL  
2002 

 
TOTAL  
2003 

 
TOTAL  
2004 

Seguro 32.900 32.517 31.948 
Previdência Complementar Aberta   4.146   4.170   3.394 
Capitalização   2.787    6.665   3.216 
Corretores de Seguros (PF/PJ)   2.857    3.853   3.119 
Sociedades em Regimes Especiais   2.357    2.771   1.931 
Outros/Andamento de Processos        17.506  18.818 18.524 
 
TOTAL 

        
       62.975 

         
       69.408 

       
      62.132 

 
 
Observe-se que variações nas estatísticas de atendimento podem 

ocorrer por vários motivos, inclusive alguns de natureza exógena à atuação do 
Órgão, como queda no nível da atividade econômica, que podem ocasionar 
dificuldades financeiras nas empresas, com reflexos na qualidade dos serviços.   Em 
função da demanda de reclamações, é deflagrada uma ação fiscalizatória buscando 
constatar “in loco” todas as irregularidades apontadas pelos reclamantes.  

 
 
Durante o exercício de 2004, foi mantido o sistema de consulta sobre 

andamento de processos administrativos, via internet e a disponibilização das 
certidões de regularidade (Sistema de Reincidências) das sociedades e entidades 
no site da SUSEP, que possibilitou maior agilidade no atendimento aos 
consumidores.   Com a utilização deste sistema, busca-se, além da harmonização 
da nomenclatura a ser utilizada na definição das infrações, a pronta resposta às 
consultas, inclusive das Gerências Regionais da SUSEP, visando à melhor instrução 
dos processos para aplicação de sanções administrativas. 
 
 

Além disso, ao incrementar o auto-atendimento, disponibilizando 
grande parte das informações no site da SUSEP, é possível dispor de maior tempo 
para prestar um atendimento individualizado, mais focado nas dúvidas de natureza 
específica do interesse dos consulentes, além de reduzir o tempo dos interessados, 
maximizando, assim, a qualidade do atendimento ao público prestado pela SUSEP.   
Cabe ressaltar que a interligação da rede lógica da Sede com as unidades regionais 
possibilitou a melhoria no atendimento das solicitações do público consumidor, 
agilizando os procedimentos administrativos. 

 
 
Como resultado da disponibilização destes sistemas de acesso à 

informação e a reformulação da página da SUSEP na Internet, foram registrados, no 
exercício de 2004, 360.380 acessos à página da SUSEP. 

 
 
A SUSEP, através da Resolução CNSP nº 110, de 7 de maio de 2004, 

estabeleceu as regras e os critérios mínimos a serem observados pelas sociedades 
seguradoras, pelas entidades abertas de previdência complementar e pelas 
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sociedades de capitalização, para fins de reconhecimento de suas ouvidorias.  A 
ouvidoria tem como principal função atuar na defesa dos direitos dos consumidores 
na sua relação contratual com a sociedade ou entidade, no esclarecimento de seus 
deveres e na prevenção e solução de conflitos. 

 
 
Foram desenvolvidas novas utilidades do programa informatizado, de 

uso interno que permitiram analisar os dados econômico-financeiros dos mercados 
supervisionados, melhorando o controle sobre as empresas e a qualidade das 
mesmas. 
 
 

Deve ser destacado, ainda, que a SUSEP tem concentrado seus 
esforços no sentido de modernizar a legislação em vigor, avançando no trabalho de 
consolidação e revisão de normas dos mercados fiscalizados, propiciando um maior 
nível de esclarecimento aos agentes envolvidos e, conseqüentemente, uma redução 
do nível de reclamações dos consumidores, o que se reflete no número de 
atendimentos prestados. 
 
 

Conforme demonstrado no quadro a seguir, ao longo do exercício de 
2004, foram apresentadas 152 consultas formais e instaurados 1.040 processos de 
denúncia/reclamação. 
 
PROCEDIMENTOS DE APOIO AO CONSUMIDOR: 

 
ASSUNTO 

 
TOTAL  2004 

Sociedades Seguradoras 1.818 
Entidades Abertas de Previdência Complementar     314 
Sociedades de Capitalização    148 
Corretores de Seguros (PF/PJ)      37 
Sociedades em Regimes Especiais       7 
Outros   102 
 
TOTAL 

 
        2.426 

 
 
PROCESSOS INSTAURADOS (DENÚNCIA/RECLAMAÇÃO): 

 
ASSUNTO 

 
TOTAL  
2002 

 
TOTAL  
2003 

 
TOTAL  
2004 

Sociedades Seguradoras 1.432 387 448 
Entidades Abertas de Previdência 
Complementar  

   201   93   90 

Sociedades de Capitalização     35  42 195 
Corretores de Seguros (PF/PJ)   129  40 108 
Outros    94  32 199 
 
TOTAL 

 
      1.891 

 
594 

 
       1.040 
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PROCESSOS ENCERRADOS (DENÚNCIA/RECLAMAÇÃO): 

 
ASSUNTO 

  
TOTAL  
2002 

 
TOTAL  
2003 

 
TOTAL  
2004 

Sociedades Seguradoras 38 52 176 
Entidades Abertas de Previdência 
Complementar  

17 28 165 

Sociedades de Capitalização   5   2 -- 
Corretores de Seguros (PF/PJ) 32          17   71 
Outros 33          19 264 
 
TOTAL 

 
       125 

 
       118 

 
676 

 
 
CONSULTAS FORMAIS: 

 
ASSUNTO 

 
TOTAL  
2002 

 
TOTAL  
2003 

 
TOTAL  
2004 

Sociedades Seguradoras 63 33  33 
Entidades Abertas de Previdência 
Complementar  

19 19    8 

Sociedades de Capitalização   7   9    5 
Operadoras de Planos de Saúde   4   2 -- 
Corretores de Seguros (PF/PJ) 29 20  16 
Sociedades em Regimes Especiais   9 -- -- 
Outros        106 83  90 
 
TOTAL 

 
       237 

 
       194 

 
         152 

 
 

No âmbito do Conselho Diretor, foram julgados 2.342 processos 
administrativos, tendo como resultado a aplicação de 564 multas e 68 
cancelamentos de registro profissional, a seguir explicitados. 
 
PROCESSOS JULGADOS PELO CONSELHO DIRETOR: 

 
ASSUNTO 

 
TOTAL  
2002 

 
TOTAL  
2003 

 
TOTAL  
2004 

Sociedades Seguradoras 1.344 2.107 1.646 
Entidades Abertas de Previdência 
Complementar  

   606     226    274 

Sociedades de Capitalização     69      46     35 
Corretores de Seguro (PF e PJ)   207    211   134 
Outros   164    177   253 

 
TOTAL 

 
      2.390 

 
2.767 

 
2.342 
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MULTAS APLICADAS: 

 
ASSUNTO 

 
TOTAL  
2002 

 
TOTAL  
2003 

 
TOTAL  
2004 

Sociedades Seguradoras 135 206          377 
Entidades Abertas de Previdência 
Complementar 

   41     9            76 

Sociedades de Capitalização      2     7            20 
Corretores de Seguro (PF e PJ)    11   31            85 
Outros -- --              6 
 
TOTAL 

 
189 

 
253 

 
        564 

 
 
CANCELAMENTOS: 

 
ASSUNTO 

 
TOTAL 
2002 

 
TOTAL 
 2003 

 
TOTAL 
 2004 

Sociedades Seguradoras - -           - 
Entidades Abertas de Previdência 
Complementar 

- -           - 

Sociedades de Capitalização - -         41 
Corretores de Seguro (PF e PJ) 7 15         70 
Outros - -         44 
 
TOTAL 

 
7 

 
15 

 
        68 

 
 
  Em relação ao controle e acompanhamento das sociedades 
submetidas a Regimes Especiais, a Lei nº 10.190, de 14 de janeiro de 2001, 
estabeleceu a possibilidade de decretação do regime especial de intervenção 
também nas sociedades seguradoras e de capitalização.   
 
 

Da mesma forma, estas sociedades passaram a estar sujeitas à 
falência nos casos em que, decretada a liquidação extrajudicial, os ativos não sejam 
suficiente para o pagamento de, pelo menos, a metade dos credores quirografários, 
ou ainda quando houver indícios de ocorrência de crime falimentar.   Tal medida tem 
permitido o encaminhamento para o regime de falência de diversas massas cuja 
situação se enquadra nos termos definidos em Lei, evitando a concessão de mais 
empréstimos a estas empresas que, em geral, também não possuem ativos líquidos 
suficientes para dar encaminhamento ao processo liquidatório 
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REGIMES ESPECIAIS: 
 

TIPO 2002 2003 2004 
 Segur. Prev. Cap. Segur. Prev. Cap. Segur. Prev. Cap. 
Liquidação 
Extrajudicial 

11 10 2 9 8 2 7 7 2 

Liquidação 
Ordinária 

5 - - 5 - - 6 1 - 

Intervenção - - - - - - - - - 
Direção Fiscal 1 - - 2 - - 2 - - 
Falência - - - 9 - -    
 
 
  No Anexo 4 deste relatório estão relacionadas as sociedades e 
entidades que se encontravam, em 31 de dezembro de 2004, sob regime especial. 
 
 
  A fiscalização e o acompanhamento dos mercados supervisionados 
ocorrem, também, através da análise dos atos societários das sociedades e 
entidades fiscalizadas, do controle e registro dos corretores e de estudos atuariais e 
de normas técnicas pertinentes aos mercados de seguros, de previdência 
complementar aberta e de capitalização.     No âmbito do Departamento Técnico 
Atuarial, observa-se a manutenção da tendência, já observada, de apresentação de 
uma maior gama de produtos com características inovadoras em função da entrada 
de novas empresas, muitas de origem estrangeira, nos mercados fiscalizados.   Por 
outro lado, cabe ressaltar que os planos de seguro não necessitam de aprovação 
formal prévia da SUSEP à exceção dos planos do ramo vida. 
 
 
DEMONSTRATIVO DE PRODUTOS / PROCESSOS ANALISADOS – DETEC  

 
PLANOS 

 
ENTRADA 

 
APROVADOS (*)

 
INDEFERIDOS

SOLIC. 
ARQUI (**) 

SALDO 
ATUAL 

Seguro 2.464 1.559 8 380 517 
Previdência 
Complementar 
Aberta 

    
746 

   
 558 

 
5 

 
133 

 
 50 

Capitalização    259    223            10   21   5 
 
TOTAL 

 
3.469 

 
2.340 

 
           23 

 
534 

 
     572 

(*) Os produtos de seguro, muito embora estejam sujeitos à análise, não são sujeitos a aprovação 
prévia por parte da SUSEP. 
(**) Planos que forma arquivados por solicitação das empresas. 
  
 
  Foram analisados 1.998 atos societários, no exercício de 2004.   Em 
relação ao registro de novos corretores, houve um decréscimo de aproximadamente 
de 27 % em relação a 2003, sendo processado o registro de 7.155 corretores, sendo 
4.538 registros de pessoa física e 2.617 registros de pessoa jurídica. 
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CONSOLIDADO 
 

SALDO 
ANTERIOR
 

ENTRADA
 

ANALISADOS
 

EM 
ANÁLISE 

 
APROVADOS

 
AGO 21 397 392 535 66 
AGE 96 1.025 1.016 1.195 179 
RCA/RCD 25 327 295 431 107 
Transferência de 
Controle 3 70 66 70 6 
Transferência de  
Carteira 0 38 36 7 8 
Constituição de 
Sociedade  1 19 19 7 5 
Representação  7 90 91 97 0 
Seguro DPVAT 0 13 13 3 6 
Outros 6 73 70 52 0 

 
TOTAL 

 
159 

 
2.052 

 
1.998 

 
2.397 

 
377 

 
Outros = consultas judiciais; de outros departamentos ou externas  
 
 

 
4.3. ATUAÇÃO COOPERATIVA 

 
 

4.3.1 – GRUPOS DE TRABALHO E COMISSÕES PERMANENTES 
 
 

Com o objetivo de atingir com maior eficácia as metas traçadas, a 
Autarquia adotou, como estratégia, a constituição de Grupos de Trabalho 
interdepartamentais para os estudos necessários ao desenvolvimento de normas e 
atividades específicas, bem como a constituição e manutenção de Comissões 
Permanentes, voltadas para determinados temas, sendo constituídos 12 Grupos de 
Trabalho ao longo do exercício de 2004. 

 
 
Entre as Comissões Permanentes em funcionamento, envolvendo a 

participação de representantes dos diversos segmentos do setor privado, podemos 
destacar: 
 

• COMISSÃO ATUARIAL - instituída com o objetivo de ampliar o 
campo de discussão da SUSEP com os mercados supervisionados, relativamente a 
aspectos técnicos atuariais, tendo, como meta inicial, a consolidação e a reavaliação 
das normas referentes às provisões técnicas e aos limites técnicos, além do apoio 
ao desenvolvimento de tábuas biométricas com base na experiência brasileira.   
Fazem parte desta Comissão os representantes da SUSEP, da Federação Nacional 
das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização – FENASEG, da Associação 
Nacional de Previdência Privada – ANAPP, do Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e 
do Instituto Brasileiro de Contabilidade – IBRACON.  
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• COMISSÃO CONTÁBIL - instituída com a atribuição de 
acompanhar o plano de contas das sociedades seguradoras, das resseguradoras, 
das sociedades de capitalização e das entidades de previdência complementar 
aberta, aprovado pela Resolução CNSP nº 19, de 17 de fevereiro de 2000, e propor 
eventuais alterações consideradas necessárias. Integram a Comissão 
representantes da SUSEP, da Federação Nacional de Empresas de Seguros 
Privados e de Capitalização - FENASEG, da Associação Nacional de Previdência 
Privada – ANAPP e do Instituto Brasileiro de Contabilidade – IBRACON. 
 
 
 

4.3.2 – PARCERIAS INSTITUCIONAIS 
 
 

Com o intuito de ampliar o alcance da ação fiscalizadora e promover o 
desenvolvimento dos mercados, a SUSEP mantém Convênios/Acordos com vários 
órgãos, tais como: 

 
 

a) Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP 
– convênio operacional, com a finalidade de implantar um sistema gerencial capaz 
de permitir à SUSEP ter o controle permanente e imediato das posições de títulos e 
de valores mobiliários, vinculados às reservas técnicas das sociedades seguradoras, 
das sociedades de capitalização e das entidades de previdência complementar 
abertas, em conta denominada “Reserva Técnica”.  Este Convênio trouxe um grande 
avanço na área de fiscalização indireta, permitindo aos técnicos da SUSEP 
visualizar, de imediato, a posição dos bens garantidores de reservas e toda e 
qualquer alteração havida, relativamente a esses bens; 
 

b) Companhia Brasileira de Liquidações e Custódia – CBLC - 
convênio com o objetivo de liberar, para a SUSEP, a conexão dos computadores da 
CBLC, via acesso à RTM e também possibilitar o acesso aos serviços da CBLC, 
observadas as demais cláusulas e condições do convênio; 
 

c) Fundação Nacional Escola de Seguros – FUNENSEG - convênio 
de cooperação técnica para assistência aos mercados de seguros, de capitalização 
e de previdência complementar aberta, de modo que as consultas que requeiram 
informações técnicas, legais ou doutrinárias, sem abordagem interpretativa, possam 
ser atendidas pela FUNENSEG, com base em ementários e enunciados elaborados 
pela SUSEP; 
 

d) Secretaria da Receita Federal - convênio com a finalidade de 
disciplinar o sistema de intercâmbio de informações e o implemento de programa 
coordenado de ações fiscais, visando a verificar e acompanhar as operações 
realizadas pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização e entidades 
previdência complementar abertas, mediante a conjugação de esforços das partes; 
 

e) ;Fundação Getúlio Vargas - FGV - cooperação técnica objetivando 
o desenvolvimento de estudos técnicos conjuntos, análise da conjuntura mensal 
sobre os mercados supervisionados, a elaboração de seminários e a 
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disponibilização de acesso mútuo a acervos de estudos; 
 

f) Instituto de Desenvolvimento e Estudos Aplicados à Seguridade – 
IDEAS - cooperação técnica objetivando o desenvolvimento de estudos técnicos 
conjuntos e pesquisas no âmbito do mercado de previdência complementar aberta 
em temas de interesse mútuo, além da concessão de bolsas em cursos ministrados 
pelo Instituto, de interesse da SUSEP; 
 

g)  Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE -  
cooperação técnica objetivando o desenvolvimento de estudos e elaboração de 
tábuas biométricas a serem aplicadas no seguro de vida e previdência privada, bem 
como a elaboração de estudos sobre a evolução temporal da participação do setor 
no PIB, desenvolvendo um indicador de volume do setor, contando com a 
participação da Federação Nacional de Empresas de Seguros Privados e 
Capitalização – FENASEG; 
 

h) Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá – vários convênios 
tendo em vista facilitar aos servidores ativos e inativos da SUSEP, seus 
dependentes e funcionários terceirizados do órgão, acesso ao ensino superior; 
 

i) Banco Central do Brasil - cooperação técnica para o intercâmbio de 
informações entre as duas autarquias e para produzir ações coordenadas de 
supervisão das instituições sob suas alçadas, objetivando maior eficiência em suas 
respectivas áreas de competência; 
  

j) IRB – Brasil Resseguros S.A - convênio com a finalidade de 
promover intercâmbio de informações; 
 

k) Comissão de Valores Mobiliários – CVM - cooperação técnica com 
o objetivo de instituir e disciplinar um sistema de intercâmbio de informações entre 
as duas autarquias e para produzir ações coordenadas de supervisão das 
instituições sob suas alçadas, objetivando maior eficiência em suas respectivas 
áreas de competência. 

 
 
De forma a atender aos requisitos da Lei nº 9.613, de 3 de março de 

1998 e seguindo as diretrizes do Conselho de Controle das Atividades Financeiras – 
COAF, a  SUSEP vem desenvolvendo, junto ao mercado, medidas para prevenir e 
combater irregularidades no campo da lavagem de dinheiro. 

 
 
A SUSEP participou de trabalho em conjunto com a Secretaria de 

Previdência Complementar, com o objetivo de regulamentar a portabilidade entre 
planos fechados e abertos. 
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4.4. AÇÕES NO ÂMBITO INTERNACIONAL 
 
  

 No campo das relações internacionais, a SUSEP, está associada a 
diversos organismos internacionais que congregam os supervisores de seguros, a 
saber: 

IAIS - International Association of Insurance Supervisors; • 
• 

• 

ASSAL - Associação de Superintendentes de Seguros da América 
Latina;  

ASSEL - Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos. 
 
 

No ano de 2004, a SUSEP buscou, junto à IAIS - International 
Association of Insurance Supervisors, uma atuação mais direcionada às atividades 
desenvolvidas, passando a integrar o Sub-comitê de Solvência e Atuária, tendo 
participado de reunião, realizada na Austrália, na qual foi discutido um modelo global 
de análise de solvência das sociedades seguradoras, cujos estudos estão sendo 
desenvolvidos por aquele Sub-comitê. 

 
 
No âmbito do Mercosul, na qualidade de integrante da Comissão de 

Seguros do Subgrupo de Trabalho nº 04 (SGT-04), a SUSEP participou de reuniões 
em Buenos Aires, no primeiro semestre, e no Rio de Janeiro, no segundo semestre, 
exercendo inclusive com a coordenação pro tempore daquele Sub-Grupo, tendo, 
ainda, participado de reunião da Subcomissão de Lavagem de Dinheiro do SGT-04, 
no Rio de Janeiro. 

 
 
Cabem, ainda, os seguintes registros: 
 
a) a maior integração da SUSEP nos trabalhos desenvolvidos junto à 

Secretaria de Assuntos Internacionais, do Ministério da Fazenda – SAIN/MF, do 
Banco Central do Brasil e do Ministério das Relações Exteriores – MRE, merecendo 
registro a elaboração de uma Lista de Oferta Limite para o setor financeiro para as 
negociações do Mercosul – União Européia, que vem norteando o avanço das 
negociações internacionais, e diversos trabalhos de suporte às equipes de 
negociadores do Governo Brasileiro na Área de Serviços, através do Grupo 
Interministerial de Trabalho sobre o Comércio Internacional de Mercadorias e 
Serviços – GICI/SV e da Câmara de Comércio Exterior – CAMEX, grupos 
coordenados pelo Ministério das Relações Exteriores, tendo como destaque a 
revisão do documento da IV Trade Police Review (TRP), da Organização Mundial do 
Comércio, no que tange aos mercados supervisionados pela SUSEP e a elaboração 
de documento para o SAIN/MF sobre a evolução das recomendações feitas no 
Financial Sector Assesmet Program – FSAP e sobre o Código de Transparência; 
 

b) início da implementação de Projeto de Desenvolvimento 
Institucional da SUSEP, na qualidade de beneficiária do acordo firmado com o 
Banco Mundial, no âmbito do Programa de Apoio à Agenda do Crescimento 
Econômico Eqüitativo e Sustentável – PACE, visando a fortalecer as atividades de 
regulação, supervisão e fiscalização do setor de seguros no Brasil, orientado por 
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diagnóstico e plano de ação que irão adequar a SUSEP e o mercado segurador 
brasileiro aos melhores padrões e práticas internacionais, referenciados nos 
Princípios Básicos de Seguros editados em 2003 pela International Association of 
Insurance Supervisors – IAIS.  O referido projeto está previsto para ser 
implementado ao logo de quatro anos e prevê ações nos campos da normatização 
de procedimentos, do treinamento de pessoal e de ampliação/modernização dos 
recursos de tecnologia da informação.    O montante alocado à SUSEP é de US$ 
600 mil, sendo US$ 500 mil financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução 
e o Desenvolvimento - BIRD, do Banco Mundial e de US$ 100 mil como 
contrapartida interna. 

 
 
No campo da aderência do Brasil aos tratados internacionais, 

mormente no que concerne à prevenção deletiva, foi feita a revisão da Circular 
SUSEP nº 200, de 9 de setembro de 2002, que dispõe sobre a identificação de 
clientes e manutenção de registros, a relação de operações e transações que 
denotem indícios de cometimento do crime de lavagem de dinheiro, tendo sido dada 
continuidade aos trabalhos relacionados ao combate à prática desse crime, cuja 
principal característica consiste na descentralização de responsabilidade às 
entidades fiscalizadas. 
 
 

A SUSEP integra também a INPRS - International Network of Pension 
Regulators and Supervisors, organismo criado para servir como um canal de 
discussão para política de mercado e cooperação nas áreas de regulação, 
supervisão e assuntos financeiros relacionados a previdência complementar. 

 
 
 

5. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS 
 

 
5.1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
 
O orçamento aprovado para o exercício de 2004, pela Lei nº 10.837, de 

16 de janeiro de 2004, foi de R$ 84.446.944,00 (oitenta e quatro milhões, 
quatrocentos e quarenta e seis mil e novecentos e quarenta e quatro reais), sendo: 
 

a) R$ 43.659.394,00 (quarenta e três milhões, seiscentos e cinqüenta 
e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais), a título de 
despesas com pessoal, representando 51,70 %; 

 
b)  R$ 12.126.077,00 (doze milhões, cento e vinte e seis mil e setenta 

e sete reais), para fazer face às despesas com outros custeios e 
capital, o que representa 14,36%; 

 
c)  R$ 1.243.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta e três mil reais), 

destinados às despesas com inversões financeiras, o que 
representa 1,47%; 
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d)  R$ 27.418.473,00 (vinte e sete milhões, quatrocentos e dezoito 

mil, quatrocentos e setenta e três reais), a título de reserva de 
contingência, representando 32,47%. 

 
 

Em relação ao orçamento para pessoal, os valores aprovados foram 
insuficientes, sendo objeto de crédito suplementar no valor de R$ 10.635.500,00 
(dez milhões, seiscentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais) em troca da reserva 
de contingência, visando a atender despesas de exercícios anteriores, com 
obediência ao contido na Portaria MP nº 477-02 ; Espólio, Lei nº 10.887, de 18 de 
junho de 2004 , Lei nº 10.909, de 15 de julho de 2004 e Medida Provisória nº 210, de 
31 de agosto de 2004. 

 
 
Do orçamento liberado/reformulado, foram executados nas categorias 

econômicas “outros custeios”, 90,22 % e na de capital 36,96%.      
 
 
Cabe registro que, por força do Decreto nº 4.992, de 18 de fevereiro de 

2004, a fonte de recursos 174 – Taxa de Fiscalização – sofreu contingenciamento no 
valor de R$ 1.051.408,00 (um milhão, cinqüenta e um mil e quatrocentos e oito 
reais), ocorrendo a liberação total do orçamento somente ao final do exercício.  
Contudo, o valor de R$ 2.000.001,00 (dois milhões e um real), não foi dimensionado 
na programação/planejamento de execução de todas as despesas de capital 
(investimento), em razão da disponibilidade desse valor à Secretaria de Orçamento e 
Finanças – SOF, por meio do Ofício SUSEP/GABIN nº 612, de 29 de setembro de 
2004. 

 
 

Além disso, foi solicitado, por meio do Ofício SUSEP/DEAFI nº 
144/2004, crédito suplementar, no valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta 
mil reais), com vistas a atender despesa tributária com o PASEP, por excesso de 
arrecadação, o que somente foi liberado em 9 de dezembro de 2004. 

 
 
A contenção inicial das despesas levou à revisão das metas de 

execução, sendo redimensionado o programa de administração da SUSEP, contido 
nas ações de manutenção dos serviços.   

 
 
Vale ressaltar que a liberação do contingenciamento, ao final do 

exercício, em função da exigüidade de prazo para cumprimento de alguns 
procedimentos legais, ocasionou a não execução de algumas licitações, o que 
acarretou a inexecução de despesas na categoria de custeios onde haviam sido 
destinados recursos para atender às despesas com sistemas informatizados, 
materiais de consumo, renovação e aquisição de licenças de software, compra de 
suprimentos de informática.   
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 Nos demais programas e suas ações, o contingenciamento inicial não 
impactou nem inviabilizou as metas institucionais da Autarquia. 
 
 

Com relação às despesas correntes, de outros custeios e capital, o 
orçamento aprovado foi distribuído por programas, a saber:  

 
a) PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DOS MERCADOS - 

contemplado pelas ações de fiscalização dos mercados de seguros, de capitalização 
e de previdência complementar aberta; regulamentação dos mercados de seguros, 
de capitalização e de previdência complementar aberta e de sistemas informatizados 
da SUSEP (SERPRO); 
 
 

b) PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - representado 
pelas ações na execução dos serviços administrativos, manutenção e conservação 
de bens imóveis, manutenção dos serviços de transporte e ações de informática; 

 
 
c) PROGRAMA DE GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS 

INTERNACIONAIS - IAIS – Associação Internacional de Supervisores de Seguros, 
ASSAL – Associação de Superintendentes de Seguros da América Latina e ASSEL 
– Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos; 

 
 
e) PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - capacitação do 

servidor, auxílio alimentação, auxílio transporte, assistência pré-escolar e assistência 
médica. 
 

Categoria 
Econômica 

Fonte de 
Recursos 

Orçamento 
Aprovado 

Crédito 
Suplementar 

Orc. Aprov 
Reformado 

Despesas 
Executadas 

Saldo 
Orçamentário

 
Pessoal 

100 
174 
250 

-- 
23.938.910,00 
19.720.484,00 

10.635.500,00 
-- 
-- 

    23.938.910,00 
   19.720.484,00 
   10.935.500,00 

23.938.910,00 
19.720.484,00 
10.935.500,00 

-- 
-- 

         5.355,00 
Sub-total    43.659.394,00 10.635.500,00    54.294.894,00 54.294.894,00      5.355,00 

Outros 
Custeios 

174 
250 
280 

     5.558.090,00 
     4.181.037,00 

-- 

-- 
         540.000,00 
-- 

     5.558.264,00 
     4.721.037,00 

  4.746.980,00 
  4.527.016,00 

-- 

     811.110,00 
     194.021,00 

-- 
Sub-total      9.739.127,00          540.000,00    10.279.127,00    9.273.996,00   1.005.131,00 

Capital 174 
250 

     2.009.888,00 
        377.062,00 

-- 
-- 

     2.009.888,00 
        377.062,00 

          9.663,00 
      273.623,00 

  2.000.225,00 
     103.436,00 

Sub-total      2.386.950,00 --      2.386.950,00       283.285,00   2.103.665,00 
Sent. Jud.  

Prec. 
174 

 
-- 

 
- -- -- -- 

Sub-total -- -- -- -- -- 
Conc. Emp. 174 -- -- -- -- -- 

 250       1.243.000,00 --      1.243.000,00    1.058.374,00     184.626,00 
Sub-total       1.243.000,00 -- 1.243.000,00    1.058.374,00     184.626,00 

 
TOTAL 

 
57.028.471,00 

 
11.175.500,00 

 
  68.203.971,00 

 
 64.905.194,00 

 
   3.298.777,00 

Reserva de 
Contingência 

174 
250 
280 

12.752,714,00 
     1.740.952,00 
   12.924.807,00 

(10.630.145,00)
-- 
-- 

     2.122.569,00 
     1.740.952,00 
   12.924.807,00 

-- 
-- 
-- 

   2.122.569,00 
   1.740.952,00 
 12.924.807,00 

Sub-total 27.418.473,00 (10.630.145,00)    16.788.328,00 --  16.788.328,00 
 

TOTAL GERAL 
 

   84.446.944,00 
 

      545.355,00 
 
   84.992.299,00 

 
 64.905.194,00 

 
 20.087.105,00 
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5.2. EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  DAS RECEITAS 
 
 

As principais fontes de receitas da SUSEP são: 
 
- TAXA DE FISCALIZAÇÃO – instituída pela Lei nº 7.944/89, com 

arrecadação trimestral, diretamente creditada à conta única do Tesouro Nacional, 
sub-repassada à SUSEP, de acordo com a programação orçamentária e financeira, 
limitado ao orçamento fixado pela Lei Orçamentária Anual; 

 
 
- DPVAT – receita originária do convênio firmando com a FENASEG, 

na qualidade de administradora do convênio DPVAT, com base no qual é repassado 
à SUSEP o percentual de 1,3030% dos prêmios arrecadados; 

 
 
- MULTAS - aplicadas em função do poder de polícia da SUSEP, 

vinculadas à atuação dos Departamentos, sendo diretamente ligadas à ação 
preventiva do órgão na qualidade de agente fiscalizador.  O procedimento de 
aplicação de penalidades pode sofrer variações no decorrer do exercício, posto que 
a função precípua da SUSEP é preventiva; 

 
 
- OUTRAS RECEITAS - decorrentes de contratos de locação e de 

serviços administrativos; receitas patrimoniais originárias da comissão de 5% 
apurada sobre o ativo das sociedades e entidades submetidas a regime de 
liquidação, outras multa e juros de origem administrativa; 

 
 
- SEGURO HABITACIONAL - receita regulamentada pelo disposto no 

artigo 6º do Decreto nº 243, que prevê o repasse à SUSEP da cota de 0,3%.   Esta 
participação sofreu redução de 0,1% sobre os prêmios de seguros mensalmente 
arrecadados, em relação aos anos anteriores que era de 0,4%; 

 
 
- REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO 

NACIONAL – receitas originárias das aplicações das receitas diretamente 
arrecadadas no exercício e superávit do exercício de 2003. 
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DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS x PERCENTUAL DE REALIZAÇÃO 

 
 

RECEITA 
CÓDIGO/DESCRIÇÃO 

 
FONTE  DE 
RECURSOS

 
RECEITA 
PREVISTA 

 
RECEITA 

REALIZADA 
 4.1.1.2.1.09.00 – Taxa de Fiscalização        174     44.259.602,00    43.331.773,49 

4.2.5.4.0.00.00 – Remuneração das disp. T. N.        280     12.924.807,00 -- 

4.1.6.0.0.02.03 – Seguro Habitacional (Serv. 
Fin. de Com. Var. Sal) 

       280              --      1.069.186,96 

4.1.7.3.0.00.00 – Transf. Inst. Priv. (DPVAT)        250     17.436.584,00    18.603.627,36 

4.1.3.1.1.00.00 – Aluguéis        250          286.452,00         228.967,13 

4.1.3.2.2.00.00 – Dividendos        250 --             4.499,08 

4.13.2.5.02.03 – Recebimento de Remuneração 
de Aplicação. Financeira; na CTU 

       280 --    12.336.766,47 

4.1.6.0.0.13.00 – Serviços Administrativos        250       1.447.495,00           31.037,37 

4.1.9.1.8.00.00 – Multas e Juros de Mora        250 -- -- 

4.1.9.1.9.50.00 – Multas por Auto de Infração        250       8.092.004,00    42.657.850,84 

4.1.9.3.2.00.00 – Rec. da Dívida Ativa Não 
Trib. 

       250 --        206.434,93 

4.1.3.9.0.00.00 – Outras receitas patrimoniais        250 -- -- 

 
TOTAL 

     
    84.446.944,00 

 
118.470.143,63 

 
 

O superávit total acumulado da Autarquia, apurado pelo Balanço 
Patrimonial foi de R$ 115.336.211,00, sendo que R$ 48.937.700,64 referentes ao 
exercício de 2004 e R$ 66.398.510,36 relativos a exercícios anteriores. 
 
 
 

5.3. QUADRO DE SERVIDORES DA SUSEP 
 
 

Em relação à qualificação do seu quadro funcional, a SUSEP mantém 
ativamente a proposta de capacitação de seus servidores.  No exercício de 2004, 
foram atendidas as demandas para participação seletiva em eventos voltados para a 
atividade do Órgão, tais como cursos regulares, cursos à distância, cursos de pós-
graduação, seminários, palestras, encontros e congressos. 
 
 

Houve implementação do curso regular de inglês, contemplando do 
nível básico ao nível de conversão, realizado nas dependências da SUSEP e com 
possibilidade de acesso para todo quadro funcional da Autarquia. 
 
 

Vem sendo aferida a qualidade das entidades contratadas para 
ministrar os treinamentos, cursos e palestras, demonstrada através de formulários 
de avaliação preenchidos pelas entidades, pelos supervisores e pelos treinados. 
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No exercício de 2004, foi contratado com o IAG-PUC o Curso de Pós-

Graduação fechado para 37 (trinta e sete) servidores da SUSEP, denominado “MBA 
Executivo em Gestão de Seguros, Previdência, Capitalização e Administração 
Pública da SUSEP”, com 376 (trezentos e setenta e seis) horas de aula e duração 
de um ano e meio.   Durante a realização do Curso, os servidores serão avaliados e, 
ao final, deverão apresentar monografia. 

 
 
Como parte da política de treinamento, foi realizado treinamento cujo 

foco principal foi o diagnóstico dos atuais controles internos e o desenvolvimento de 
novos controles, com o objetivo de certificar a exatidão, fidedignidade e proteção das 
informações, buscando a eficiência operacional e a adesão às metas traçadas pelo 
Planejamento Estratégico. 
 
 

Além do Curso de Pós-Graduação fechado, no exercício de 2004, 
foram realizados eventos diversos, tais como cursos regulares, cursos à distância, 
cursos de Pós-Graduação, seminários/palestras/encontros/congressos, atingindo 
custos de R$ 57.173,41 (cinqüenta e sete mil, cento e setenta e três reais e quarenta 
e um centavos), assim distribuídos: 

 
a) inscrições = R$ 14.577,66  
b) diárias e passagens = R$ 5.809,75 
c) bolsas concedidas = R$ 36.786,00 

 
  A SUSEP contava, até 31 de dezembro de 2004, com 278 servidores 
de um quadro de lotação de 360 servidores.   Abaixo demonstramos a situação do 
quadro de servidores da SUSEP. 
 

 
Nível 

 
Denominação 

 
Previstos 

 
Ocupados 

 
Vagos 

NI AGENTE EXECUTIVO 146 78 68 
NI AUXILIAR DE ENFERMAGEM    2  1  1 
NI AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (*)    4  4  0 
NI MOTORISTA (*)    1  1  0 
NS ANALISTA TÉCNICO       175      168  7 
NS ASSISTENTE SOCIAL           1  1  0 
NS MÉDICO    2  2  0 
NS PROCURADOR FEDERAL  29        23  6 

  
TOTAL 

       
      360 

      
     278 

       
      82 

(*) Cargos a serem extintos à medida que vagarem.  
 
 
 

5.4  DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
 
 

Em relação ao desenvolvimento institucional da SUSEP, no exercício 
de 2004 teve início a efetivação das ações que contemplam a mudança de foco da 

 27



atuação reguladora, supervisora e fiscalizadora.    O processo de elaboração do 
planejamento estratégico envolvendo, em diferentes etapas e sucessivos encontros, 
a direção e a quase totalidade dos servidores da instituição no levantamento de 
pontos fortes e fracos, de riscos e oportunidades, na definição da missão, dos 
objetivos estratégicos e de todos os demais temas relacionados ao assunto, 
culminou na aprovação de um documento basilar que orientará a instituição nos 
próximos anos.    A ampla participação, a divulgação e a adoção de mecanismos de 
monitoramento possibilitarão que se tornem efetivas as diretrizes que compõem o 
Planejamento Estratégico da SUSEP. 

 
 
Além dos aspectos já abordados anteriormente neste relatório, 

podemos dar destaque às ações a seguir enumeradas: 
 

a) substituição, gradativa, da supervisão focada em procedimentos de 
natureza genérica por um processo, de longo prazo, voltado para a implantação de 
mecanismos de supervisão de riscos, margens de solvência e avaliação da 
qualidade dos ativos garantidores, através da criação de mecanismos de aferição de 
qualidade desses ativos para avaliação do desempenho das empresas; 
 

b) elaboração e publicação, pela Procuradoria Federal junto à 
SUSEP, de pareceres e enunciados de orientação, no que tange aos efeitos do novo 
Código Civil sobre o contrato de seguros, agilizando a tramitação dos processos 
administrativos; 
 

c) avaliação técnica do seguro obrigatório de danos pessoais 
causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT, com vistas à 
necessária adequação dos valores de indenização e prêmios;  
 

d) consolidação dos procedimentos para obtenção do documento de 
arrecadação da SUSEP através da internet, com acesso pelo Departamento de 
Fiscalização, otimizando o procedimento de controle das multas aplicadas; 
 

e) manutenção de projetos de modernização do parque de 
informática, com aquisição de novos equipamentos; 
 

f) implementação e manutenção de sistemas informatizados que 
possibilitaram maior agilidade no atendimento, bem como maior confiabilidade dos 
controles internos nas diversas unidades, com destaque para os procedimentos de 
postagem de correspondências; otimização do call center, entre outros; 
 

g) solicitação de realização de concurso público para o preenchimento 
de vagas para o cargo de analista técnico; 
 

h) a partir de estudos iniciados no exercício anterior, foi identificada a 
necessidade de criação de novos cargos comissionados (DAS) na estrutura da 
SUSEP e que se encontra em análise no MPOG. 
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5. 5.INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIAS 
 
 
  A instauração de inquéritos administrativos para apuração de 
irregularidades nas operações de sociedades e entidades submetidas a regimes 
especiais, no âmbito de atuação da SUSEP, tem por objetivo apurar a 
responsabilidade dos ex-administradores nos atos e fatos que levaram a insolvência, 
ensejando, de um modo geral, a decretação do regime especial de Liquidação 
Extrajudicial.  Cabe ressaltar que são processos demorados, em decorrência da 
necessidade de levantamentos de inúmeros dados, análise de documentos e 
inquirições.   Quanto à instauração de sindicâncias ou processo administrativo 
disciplinar, os principais fatos estão ligados à irregularidades administrativas e a 
solicitação dos órgãos de controle interno. 
 
 

Foram constituídas as seguintes Comissões de Sindicância: e 
Processos Administrativo Disciplinar: 
 
 
• Processo SUSEP nº 15414.000363/2004-92 
Portaria SUSEP nº 1.870, de 21 de janeiro de 2004 
Apurar os fatos relacionados ao Processo SUSEP nº 15414.002227/2003-56, 
incluindo eventual responsabilidade funcional, que resultaram na frustração do 
processo licitatório, relativo à contratação de instituição de ensino, visando a 
elaborar e ministrar curso de pós-graduação fechado, para os servidores da SUSEP 
Comissão: Jubdervan Vianna da Costa, Maria Augusta de Queiroz Alves e Jonas 
dos Santos Souza. 
Desdobramento: A Comissão de Sindicância concluiu que não houve elementos 
indicativos da existência de irregularidades no Processo SUSEP nº 
15414.002227/2003-56, não havendo indício de responsabilidade funcional em 
decorrência da frustração do processo licitatório.  O Relatório foi submetido ao 
Superintendente com proposta de arquivamento, o que veio a ser acatado. 
 
 
• Processo SUSEP nº 15414.002360/2003-11 e 15414.001233/2004-77 
Portaria SUSEP nº 1.917, de 12 de abril de 2004 
Apurar os fatos relacionados ao desaparecimento de processo nas dependências da 
SUSEP. 
Comissão: João Luis Nascimento Vieira, Olavo Ribeiro Salles e Elvis Guisande 
Gonçalves. 
Desdobramento: A Comissão de Sindicância, após lograr êxito em reduzir o número 
de processos não localizados, apresentou como sugestão as alternativas extraídas 
dos autos, obtidas no curso dos depoimentos, as quais acham-se discriminadas no 
relatório e que estão sendo implementadas. 
 
 
• Processo SUSEP nº 15414.001078/2004-99 
Portaria SUSEP nº 1.947, de 20 de maio de 2004 
Apurar todos os fatos relacionados ao desaparecimento do Processo SUSEP nº 001-
02368/87 
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Comissão: Maria Teresa de Rezende Vergueiro, Luzia Célia Aguiar da Gama Pereira 
e André Julio Mateus. 
Desdobramento: A Comissão de Sindicância, diante da falta de documentos, ficou 
impossibilitada de apurar a existência de irregularidades e concluiu por sugerir que 
se restaurasse o procedimento administrativo reconhecendo plena vigência da 
autorização já prestada e adequação dos planos às normas existentes. 
 
 

Foi criada, pela Portaria SUSEP nº 1.806, de 23 de outubro de 2003, 
Comissão Correicional, com o objetivo de apurar as causas do grande acúmulo de 
processos em alguns setores da SUSEP, acúmulo este que resultou inclusive na 
incidência de prescrição de 182 processos, nos termos da Lei nº 9.874, de 23 de 
novembro de 1999. 

 
 
Entre os resultados da Comissão, foram produzidas também sugestões 

de soluções para as regras processuais e procedimentos adotados pela SUSEP, no 
sentido de que problemas como a prescrição e o acúmulo de processos não ocorram 
no futuro. 
 
 

Cumpre notar que, mesmo antes da constituição da Comissão, tão logo 
o acúmulo de processos a serem julgados foi identificado, bem como a ocorrência de 
casos de prescrição, foram adotadas todas as providências para, emergencialmente, 
evitar que outros processos prescrevessem e para reduzir o estoque de processos 
acumulados. 

 
 
Essas providências foram: 
 
a) a determinação de rígido critério para a prioridade de julgamento de 

processos paralisados por mais tempo; 
 
b) a realização de mutirão com participação dos Departamentos da 

SUSEP, na análise de processos e na elaboração de votos; 
 
c) a implantação de um maior controle, por parte do Gabinete, das 

atividades da Assessoria Técnica do Colegiado; 
 

d) a concentração de esforços da Diretoria no sentido de julgar o maior 
número de processos; e  

 
e) a solicitação a todos os Departamentos para que identificassem e, 

se possível, -eliminem focos de acúmulo de processos no âmbito de suas estruturas. 
 
 
A adoção das providências acima mencionadas, de fato, resultou na 

redução do estoque de procedimentos em análise aguardando julgamento, 
afastando o risco da prescrição de outros processos e a necessidade de identificar, 
com precisão, as razões pelas quais ocorreu o acúmulo de processos. Obviamente, 
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sem que essa análise fosse procedida, o trabalho de saneamento, em andamento, 
ficaria incompleto, no sentido de não afastar a hipótese de que novos problemas 
ocorressem no futuro. 
 
 

Os trabalhos da Comissão realizaram-se ao longo dos últimos meses 
do ano de 2003, tendo sido emitido seu primeiro relatório em janeiro de 2004.  Como 
resultado desse esforço, foi aprovada nova norma processual, a Resolução CNSP nº 
108, de 3 de fevereiro de 2004.   Além disso, foi instaurada uma Comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar, para apurar a responsabilidade dos servidores 
envolvidos, considerando os indícios de irregularidades apontados no relatório da 
Comissão Correicional, encontrando-se os trabalhos ainda em curso. 
 
 
 

6. ATENDIMENTO ÀS DILIGÊNCIAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 
 
 
  No exercício de 2004, recebemos as seguintes auditorias externas: 
 

a) Auditoria de Avaliação de Gestão/2003 - realizada no período de 1º 
a 16 de março de 2004, tratou dos exames realizados no período, sendo 
encaminhado o Ofício/GAB/CGURJ/CGU-PR n° 4453/2004 pelo qual foram 
solicitados alguns esclarecimentos, que tiveram seu atendimento pelo 
Ofício/SUSEP/GABIN n° 396/2004, de 1º de julho de 2004; 
 

b) Auditoria de Acompanhamento de Gestão - realizada pela CGU/RJ, 
correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de julho de 2004.  
 
 

A Auditoria Interna da SUSEP cumpriu 93 % das ações previstas no 
PAAAI/2004, sendo gerados relatórios referentes aos quatro trimestres de 2004.   O 
resultado deste trabalho foi encaminhado ao Gestor Principal e examinado pelos 
auditores da CGU/RJ até o 3° trimestre/2004 e parte do quarto trimestre de 2004.  O 
não cumprimento integral das ações previstas se deveu à transferência da titular da 
Auditoria Interna, ocorrida em 7 de outubro de 2004, para área meio, além do que foi 
realizada auditoria extra no DECON a pedido do Sr. Superintendente. 

 
 

Além disso, foram recebidas as seguintes solicitações: 
 

a) Ofício-Circular n° 007/2004/GAB/CGURJ/CGU-PR, de 16 de janeiro 
de 2004, mencionando o prazo estabelecido no art.11 da IN/CGU-PR n° 02, de 24 
de dezembro de 2002, para encaminhamento do Relatório Anual de Atividades de 
Auditoria do exercício de 2003; 

 
b) Ofício-Circular n° 009/2004/GAB/CGURJ/CGU-PR, de 19 de janeiro 

de 2004, referente à Norma de Execução SFC n° 02, de 23 de dezembro de 2003, 
que versa sobre a formalização dos processos de tomada e prestação de contas das 
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unidades gestoras do Poder Executivo Federal, jurisdicionadas à Controladoria -
Geral da União; 

 
c) Ofício-Circular n° 16/2004/GAB/CGURJ/CGU-PR, de 27 de janeiro 

de 2004, contendo informações adicionais sobre relatórios do Gestor; 
 
d) Nota Técnica n° 875 DGNOR/SFC/CGU/PR, de 26 de setembro de 

2003, que encaminhou consulta formulada a CGU-RJ, relativa ao pagamento de 
diárias internacionais; 
 

e) Ofício n° 8295/2004/GAB/CGURJ/CGU-PR, de 19 de abril de 2004 
que encaminhou minuta do Relatório de Auditoria de Gestão; 

 
f) Nota Técnica n° 01019/2004/SFC/CGURJ, de 17 de agosto de 2004 

em resposta à consulta efetuada pela Auditoria Interna da SUSEP, sobre a 
compatibilidade entre as atribuições daquela Auditoria e as do Comitê de Gestão 
Estratégica – COGEST; 
 

g) Ofício n°23266/2004/GAB/CGURJ/CGU-PR, de 15 de setembro de 
2004, que encaminhou Relatório de Auditoria de Acompanhamento n° 150789; 
 

h) Ofício-Circular n° 465/2004/GAB/CGURJ/CGU-PR, de 16 de 
setembro de 2004, contendo orientação acerca da elaboração do PAAAI/05; 
 

i) Ofício n° 30286/2004/GAB/CGURJ/CGU-PR, de 23 de novembro 
de 2004, encaminhando Nota Técnica n° 1654/2004/GAB/CGURJ, referente ao 
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna; 
 

j) Expediente n° 10-019075/2004 que encaminhou cópia do Ofício n° 
635/2004/GAB/CGURJ/CGU-PR, de 26 de novembro de 2004; Ofício Cosit n°96, de 
8 de outubro de 2004; Ofício-Circular n° 635/2004/GAB/CGURJ/CGU-PR, de 26 de 
novembro de 2004, referente à base de cálculo para retenção determinada pelo Art. 
64 da Lei  nº 9.430/96. 
 
 

Em relação às determinações do Tribunal de Contas da União, foi 
encaminhado o Ofício nº 750/2004, de 29 de outubro de 2004, da 2ª SECEX , no 
qual foi comunicado o julgamento da prestação de contas relativa ao exercício de 
2002, aprovada com ressalvas e determinou a adoção de medidas para corrigir as 
impropriedades apontadas,  

 
As providências adotadas, em relação às recomendações da CGU e do 

Tribunal de Contas da União, incluindo aquelas contidas no Relatório de Gestão de 
2003, constam de relatório entregue pela Auditoria Interna da SUSEP aos órgãos de 
controle externo, cabendo destacar que foi criado, por meio da Portaria SUSEP n° 
2.065, de 13 de dezembro de 2004, grupo de trabalho coordenado pelo Sr. Diretor 
Eliezer Tunala, com o intuito de implementar o acerto dos registros da dívida ativa, 
atendendo a ressalva feita pelo TCU, sendo realizadas 3 reuniões, nas quais foram 
levantados os problemas que impedem o correto funcionamento do processo de 
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inscrição na dívida ativa, estando previsto o saneamento do processo para fins de 
março de 2005. 

 
 

 
7. INDICADORES DE GESTÃO 

 
 
  A natureza dos trabalhos desenvolvidos pela SUSEP - a regulação e a 
fiscalização dos mercados de seguro, previdência complementar aberta e 
capitalização – dificulta a utilização de indicadores objetivos e diretos de gestão.   
Neste sentido, ao estabelecer um Programa dentro do Plano Plurianual 2000/2003, a 
alternativa encontrada foi a mensuração indireta, através dos resultados alcançados 
pelo mercado.   
 
 
  No âmbito interno da Instituição, foram estabelecidos alguns 
indicadores de desempenho passíveis de controle e, em decorrência, de 
monitoramento de efetividade, eficácia e eficiência.   Esses indicadores foram 
reunidos, em um relatório denominado Monitoramento de Procedimentos 
Operacionais – MPO.  Este Monitoramento tem o objetivo de acompanhar as 
atividades das diversas unidades da SUSEP e além de ser um instrumento de 
Gestão, permite avaliar o atingimento das metas físicas e financeiras estabelecidas 
no Plano Plurianual.  Os dados são coletados mensalmente das unidades 
responsáveis pelas ações e são posteriormente compilados em relatórios trimestrais, 
juntamente com alguns indicadores de satisfação e de performance, tais como: 
 

I) Medida de atendimento ao público - Os dados coletados 
subdividem-se em: 

 
a) Atendimento em geral – quantidade de atendimento ao público; 

 
b) Procedimentos de conciliação – quantidade de procedimentos 

administrativos instaurados para resolver conflitos de interesses entre o consumidor 
e as sociedades e entidades sob a supervisão da SUSEP; 
 

c) Processos instaurados (denúncias/reclamações) – denúncias e 
reclamações contra sociedades e entidades supervisionadas pela SUSEP; 
 

d) Processos encerrados (denúncias/reclamações) – a diferença entre 
os processos instaurados e os encerrados serve de indicador do aumento ou 
redução do saldo de processos a serem analisados; 
 

e) Consultas formais – quantidade de consultas encaminhadas à 
SUSEP, mensalmente. 
 
 Indicadores: 

a) Índice de satisfação (I.S.P.): mede a satisfação do consumidor com 
o atendimento prestado, correspondendo ao número de atendimentos prestados 
sem necessitar de procedimento de conciliação; 
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b) Índice de mediação (I.M.P.): mede a eficiência do procedimento de 

conciliação, pois corresponde ao número de procedimentos de conciliação que não 
tenham resultado em processos administrativos instaurados. 
 

II)  Medida de ação fiscalizadora - Os dados coletados subdividem-
se em: 

a) Fiscalizações realizadas – corresponde ao número de inspeções 
realizadas “in loco” nas sociedades e entidades sob a supervisão da SUSEP; 
 

b) Autos de infrações lavrados – corresponde ao número de autos de 
infração lavrados durante as fiscalizações realizadas nas sociedades e entidades; 
 

c) Representações lavradas – corresponde ao número de 
representações contra sociedades e entidades, lavradas pelos diversos setores da 
SUSEP; 
 

d) Processos julgados pelo Conselho Diretor – são julgamentos de 
recursos interpostos pelas sociedades e entidades em face dos autos de infração 
lavrados e representações; 
 

e) Penalidades aplicadas - penalidades aplicadas às pessoas físicas e 
jurídicas sob supervisão da SUSEP, sendo que tais penalidades apresentam três 
graduações: advertência, multa e cancelamento da autorização para funcionar. 
 
 Indicadores: 

a) Índice de Arbitragem (I.A.): mede a eficiência do Conselho Diretor 
em julgar processos, pois corresponde a relação entre o número de processos 
julgados e a soma do número de processos instaurados, denúncias, representações 
e autos de infração; 
 

b) Índice de infração (I.I.): mede o grau de predisposição ao 
cometimento de infrações por parte das sociedades e entidades supervisionadas; 
 

c) Infrações por parte das sociedades e entidades supervisionadas. 
 

III – Medida de atendimento ao mercado - Os dados coletados 
subdividem-se em: 

a) Atos societários analisados - procedimentos administrativos para 
aprovação de assembléias gerais, homologação de membros da administração, 
constituição de novas empresas e transferência de controle acionário dentre outros; 
 

b) Corretores cadastrados - número de corretores cadastrados pela 
SUSEP; 
 

c) Produtos analisados -  controle do número de produtos a serem 
comercializados, submetidos à aprovação da SUSEP.  
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Indicadores: 
a) Índice de capacidade (I.C.A.): mede a eficiência do setor 

responsável pelas análises dos atos societários, pois corresponde à relação entre o 
número de processos analisados e o saldo existente somado aos apresentados no 
período; 
 

b) Índice de conformidade dos atos societários (I.Co.A): mede a 
eficiência das empresas em instruir seus atos societários, correspondendo à relação 
entre o número de atos societários aprovados e analisados; 
 

c) Índice de capacidade (I.C.P.): mede a eficiência do setor 
responsável pelas análises dos produtos a serem comercializados, pois corresponde 
à relação entre o número de processos analisados e o saldo existente somado aos 
apresentados no período; 
 

d) Índice de conformidade dos produtos (I.Co.P.): mede a eficiência 
das empresas em elaborar novos produtos, correspondendo à relação entre o 
número de produtos aprovados e analisados. 
 

IV – Medida de ação administrativa - Os dados coletados 
subdividem-se em: 

a) Execução orçamentária – controle da execução do orçamento 
aprovado; 
 

b) Treinamentos realizados – treinamentos realizados, custos e 
número de treinados; 
 

c) Atos normativos expedidos – controle de normativos expedidos pela 
SUSEP e pelo CNSP; 
 

d) Desempenho do mercado – acompanhamento da receita de prêmio 
e de contribuição previdenciária e do saldo das reservas técnicas do mercado como 
um todo.  
 
 

O programa da SUSEP no Plano Plurianual, denominado 
“Desenvolvimento dos Mercados de Seguros Privados, Capitalização e Previdência 
Complementar Aberta” tem como objetivo garantir o adequado funcionamento e 
desenvolvimento dos mercados supervisionados, sendo que para isso foram 
definidas ações de fiscalização, regulamentação, concessão de empréstimos para 
liquidação de sociedades pertencentes aos mercados sob fiscalização, e 
manutenção do sistema informatizado, através do qual são processadas as 
informações encaminhadas pelas empresas com vistas ao controle de suas 
operações e realização de trabalho de fiscalização à distância. 

 
 
De uma maneira geral, no exercício de 2004, a Autarquia vem 

conseguindo cumprir as metas estabelecidas para suas ações, sendo certo afirmar 
que o objetivo traçado vem sendo atingido, o que se demonstra pela estabilidade 
que os mercados supervisionados vem apresentando, pelo aumento da diversidade 
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de produtos oferecidos ao público em geral, inclusive para segmentos da população 
que nunca foram consumidores habituais dos produtos comercializados e pela 
padronização de produtos massificados, propiciando um maior nível de 
esclarecimento dos agentes envolvidos e agilidade para aprovação. 
   
 
  Os indicadores utilizados para aferir a evolução do programa sob a 
responsabilidade da SUSEP são os seguintes: 

 
a) INDICADOR DO MERCADO DE SEGUROS PRIVADOS 

  Quanto ao mercado segurador, o indicador utilizado para medir a 
eficiência da SUSEP na condução de suas atribuições é a relação entre a 
acumulação do prêmio de seguro total recolhido no ano e o Produto Interno Bruto – 
PIB. 
 

b) INDICADOR DO MERCADO DE CAPITALIZAÇÃO 
No tocante ao mercado de capitalização, o indicador utilizado é a 

relação entre a acumulação do prêmio de capitalização total recolhido no ano e o 
Produto Interno Bruto – PIB. 

 
c) INDICADOR DO MERCADO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

ABERTA 
Para a previdência complementar aberta, o indicador utilizado é a 

relação entre a acumulação das contribuições previdenciárias totais recolhidas no 
ano e o Produto Interno Bruto – PIB. 

 
d) INDICADOR DO MERCADO DE RESSEGURO 
No tocante ao mercado de resseguro, tendo em vista a liminar 

concedida pelo Supremo Tribunal Federal, em face da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, suspendendo a eficácia da Lei nº 9.932/99, que atribuía à 
SUSEP competência para supervisão do mercado de resseguro, retornando ao IRB-
BRASIL Re, não há indicador para o setor de resseguro em utilização.   

 
 
As ações inerentes ao programa sob a responsabilidade da SUSEP 

são as seguintes: 
 
a) CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS PARA LIQUIDAÇÃO DE 

SOCIEDADES SEGURADORAS, SOCIEDADE DE CAPITALIZAÇÃO E 
ENTIDADES ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. 

- Tipo de Ação: operações especiais 
- Produto da ação: empréstimo concedido 
- Unidade de medida: reais (r$) 

 
b) FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE SEGUROS, DE 

CAPITALIZAÇÃO, DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA E DE 
RESSEGURO. 

- Tipo de Ação: atividade 
- Produto da ação: entidade fiscalizada 
- Unidade de medida: unidade 
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c) REGULAMENTAÇÃO DOS MERCADOS DE SEGURO, DE 

CAPITALIZAÇÃO, DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA E RESSEGURO. 
- Tipo de ação: atividade 
- Produto da ação: norma publicada 
- Unidade de medida: unidade  
 
d) SISTEMA INFORMATIZADO DA SUSEP 
- Tipo de ação: atividade 
- Produto da ação: sistema mantido 
- Unidade de medida: unidade 

 
 
No tocante aos indicadores definidos no PPA, os mesmos demonstram 

a relação percentual entre as receitas acumuladas auferidas pelos mercados 
supervisionados e o Produto Interno Bruto, e foram calculados considerando como 
data base o mês de setembro de 2004, haja vista somente haver dados oficiais 
disponíveis do PIB até o 3º trimestre.     Os índices obtidos foram os seguintes: 

 
 

Indicador % Previsto PPA % Obtido (Set/2004)
Taxa de Participação do mercado de 
seguros no PIB 

1,85 2,09 

Taxa de Participação do mercado de 
previdência complementar aberta no PIB 

0,55 0,46 

Taxa de Participação do mercado de 
capitalização no PIB 

0,42 0,38 

 
 
Deve ser ressaltado que fatores exógenos influenciam diretamente nos 

índices definidos, e com mais intensidade do que a atuação da Autarquia através de 
suas ações, sendo que o desempenho da economia brasileira, ao longo desse 
período, foi fator determinante para o distanciamento entre os índices planejados e 
os obtidos. 

 
 
Pode-se inferir que o fato de os índices de participação dos mercados 

de previdência complementar aberta e de capitalização no PIB terem ficado abaixo 
do estimado não significa que a atuação da SUSEP, no período, tenha sido 
ineficiente, o que se demonstra pelos benefícios auferidos pela sociedade a partir da 
estabilidade e desenvolvimento verificados nos mercados supervisionados, a 
despeito da baixa correlação com os índices definidos para o PPA. 

 
 

 
8. MISSÃO E OBJETIVOS 

 
A missão da SUSEP continua tendo uma grande importância no 

contexto político, econômico e social brasileiro.  Trata-se do Órgão regulador e 
fiscalizador do mercado de seguro, previdência complementar aberta e 
capitalização, todos geradores de poupança e investimentos de longo prazo, que no 
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caso do seguro, contribui, oferecendo instrumentos para administração de riscos, na 
viabilização de novos investimentos.  
 
 

Além dos aspectos referentes à captação de poupança, deve ser 
ressaltada a importância do setor de previdência complementar. O crescimento 
deste setor constitui resposta positiva do mercado à crise fiscal do Estado que levou 
a limitação da previdência pública aos segmentos de renda mais baixa. Por outro 
lado não pode ser esquecida a potencialidade do mercado de capitalização de 
promover a poupança em segmentos que não teriam incentivos a praticá-la , bem 
como de financiar aquisição de certos tipos bens.  
 
 
  A missão fundamental da SUSEP é o desenvolvimento e a manutenção 
do equilíbrio desses mercados, mas neles como em todos os mercados abertos e 
competitivos existem conflitos de interesse e assimetria de poder e informação nas 
relações entre os agentes que devem ser atenuados através de uma atuação 
constante do organismo regulador e fiscalizador. Assim, para garantir o adequado 
funcionamento e o desenvolvimento desses mercados, é necessária uma atuação 
forte do aparato governamental que possa trazer o equilíbrio das relações entre os 
agentes, bem como propiciar ambiente ideal para a criação dos novos instrumentos 
de mercado que atendam às necessidades dos consumidores. Para tanto, é 
necessário o cumprimento de três fatores-chave que constituem os objetivos 
regulatórios da SUSEP: indução de oferta de produtos adequados às necessidades 
dos consumidores; credibilidade dos contratos que são o cerne da própria existência 
do mercado regulado; e redução dos custos de contratação. Esses fatores são os 
orientadores da política de seguros hoje implementada pelo Órgão e direcionam 
toda a sua estratégia de atuação.  
 

Rio de Janeiro, 14 de março de 2005. 
 
 
 

RENÊ GARCIA JÚNIOR 
Superintendente 
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