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Apresentação

Entre 2006 e 2010, o mercado segurador brasileiro apresentou crescimento acumulado próximo a 73%, 

tendo em vista que o montante arrecadado em prêmios no período passou de R$ 64 bilhões para  

R$ 111 bilhões. No mesmo período, o montante de sinistros passou de R$ 29 bilhões para R$ 41 bilhões, 

o que representou crescimento de 41%, considerando os segmentos de seguros, previdência complemen-

tar aberta e capitalização. Esses números demonstram a vitalidade do mercado segurador brasileiro no 

cumprimento de sua missão, que é assegurar proteção contra os riscos a que estão expostos os agentes 

econômicos e as famílias.

No mesmo período, as ouvidorias prestaram cerca de 90 mil atendimentos aos consumidores, dentre 

os quais 48 mil, aproximadamente, foram considerados como demandas acatadas pelos ouvidores, 53% 

do total. A quase totalidade das demandas (98%) foi atendida dentro do prazo estipulado pelo órgão 

regulador de 30 dias. Esses números revelam a crescente preocupação das empresas com a qualidade do 

atendimento que prestam ao consumidor. Esse é o objetivo do trabalho confiado aos ouvidores.

A Comissão de Ouvidoria foi criada com os objetivos de promover as melhores práticas de atuação 

das Ouvidorias; favorecer a troca de experiências e informações entre as empresas; propiciar o acom-

panhamento de assuntos correntes sobre as ouvidorias e as principais reclamações dos consumidores; 

proporcionar o compartilhamento de dados das empresas por meio de relatórios semestrais; impulsionar 

o fortalecimento institucional perante os órgãos de defesa do consumidor e o órgão regulador e organizar 

palestras com temas pertinentes à relação de consumo.

A CNseg, em  razão do trabalho da Comissão de Ouvidoria, passou a disponibilizar em seu site a relação 

das ouvidorias das empresas que a integram, além de haver criado um canal direto para receber reclama-

ções, pedidos de informações e orientações em geral. Em 2010, este canal recebeu 45 pedidos, os quais 

foram encaminhados para as seguradoras e todos foram devidamente respondidos.

Estou convencido de que a Comissão de Ouvidoria é um importante fórum para a discussão de temas 

relacionados à proteção e defesa do consumidor do mercado de seguros e vem cumprindo, desde a sua 

criação, o compromisso de aperfeiçoar as relações de consumo e estabelecer parâmetros e procedimen-

tos que possam ser absorvidos por suas empresas membro.

Este relatório refere-se à atuação das Ouvidorias dos segmentos de seguros, previdência complemen-

tar aberta e capitalização, e exclui as operadoras de planos e seguros de assistência à saúde.

Mario Teixeira de Almeida Rossi

Presidente da Comissão de Ouvidoria | CNseg
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1.1 | A origem das Ouvidorias

A partir da edição do Código de Defesa do 

Consumidor, CDC, instituído pela Lei nº 8.078, de 

11/9/1990, o país entrou na era de conscientiza-

ção da população e dos agentes econômicos, rela-

tivamente a direitos e obrigações no âmbito das 

relações contratuais de aquisição de bens ou de 

serviços. Como decorrência, o consumidor mais 

bem informado, passou a exigir maior transpa-

rência nos atos negociais e solução mais rápida e 

menos onerosa de sua eventual insatisfação, rela-

tivamente aos produtos ou serviços contratados.  

No lado das empresas, a motivação concor-

rencial e os riscos da crescente judicialização das 

demandas do consumidor levaram à criação de 

mecanismos voltados à melhoria de qualidade 

dos serviços e à otimização dos processos opera-

cionais, administrativos e comerciais, pois o aten-

dimento personalizado passou a ser diferenciado 

e competitivo.

Nessa perspectiva, destacou-se a importân-

cia dos Serviços de Atendimento ao Consumidor, 

SAC. Geralmente anexos dos departamentos de 

marketing ou de relações públicas das empresas, 

os SACs destinam-se, prioritariamente, a operar 

nas áreas de atrito. Identificam, de modo ime-

diato, as demandas do consumidor sobre a quali-

dade dos serviços e dos produtos que a empresa 

coloca no mercado, mas sobretudo informam ao 

consumidor sobre seus direitos.  

Em seu planejamento estratégico de 2003, a 

Superintendência de Seguros Privados, Susep,  

havia prefigurado a implantação de Ouvidorias, 

dentro de uma perspectiva de autorregulação, 

como forma de solução de problemas pertinen-

tes à relação de consumo, dentro do ambiente 

empresarial.  Diante de tal quadro, a Susep pro-

duziu mecanismos para proteção dos direi-

tos do consumidor.  Cabe destacar que já havia 

Ombusdman funcionando em empresas do mer-

cado segurador antes de 2003.

Em 2004, as empresas iniciaram o processo 

de implantação das Ouvidorias, no formato 

sugerido pela Susep. Em julho de 2005 a então 

Fenaseg – atual CNseg – promoveu o 1º Encontro 

dos Ouvidores, com o objetivo de permitir a troca 

de experiências entre os ouvidores, bem como 

aprimorar e estreitar, ainda mais, o relaciona-

mento cliente-empresa. Ainda em 2005, CNseg 

– implantou a Ouvidoria Coletiva do Convênio 

DPVAT e criou a Comissão de Ouvidoria, que 

desde então passou a atuar como foro de discus-

são e orientação quanto à atuação das Ouvidorias 

criadas entre 2005 e 2010.

1.2 | A regulamentação das Ouvidorias

No dia 7 de maio de 2004 foi editada a Resolução 

CNSP nº 110/04 – Anexo 1 – que estabelece as 

regras e os critérios mínimos a serem observa-

dos pelas sociedades seguradoras, pelas enti-

dades abertas de previdência complementar 

e pelas sociedades de capitalização, para fins 

de reconhecimento de suas ouvidorias pela 

Susep. Considerada um marco regulatório para 

o mercado segurador, a mencionada resolução 

estimulou, de forma simples e racional, as socie-

dades fiscalizadas a implantarem suas Ouvidorias 

e devolveu-lhes a responsabilidade para solu-

cionar os problemas pertinentes à relação de 

consumo ainda no ambiente empresarial, sem a 

necessidade de intervenção do Estado. 

De acordo com a referida norma, a criação e 

o reconhecimento das Ouvidorias são condicio-

nados à observância de determinados critérios e 

sua manutenção depende de avaliação semestral 

a ser feita pela Susep, quanto a índices mínimos 

de eficiência e/ou qualidade. Dentre as prerroga-

tivas concedidas como forma de estímulo à ade-

são voluntária ao sistema de Ouvidorias está a 

habilitação para obtenção de “fator atenuante” 

das penalidades pecuniárias impostas pela Susep, 

nos Processos Administrativos Sancionadores. 
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Para tanto, a empresa deve comprovar a efetiva 

utilização da Ouvidoria, na busca de solução para 

a demanda de cada processo específico. 

Complementarmente, a Circular Susep nº 274, 

de 3 de novembro de 2004 – Anexo 2 – instituiu os 

procedimentos para o encaminhamento de recla-

mações e pedidos de esclarecimentos às Ouvidorias 

reconhecidas, previamente à instauração de pro-

cesso administrativo, reconduzindo o público à utili-

zação desse canal antes de recorrer ao Estado.

Nos termos da normatização vigente, a socie-

dade com Ouvidoria reconhecida deve man-

ter atualizadas, e remeter à Susep, sempre que 

necessário, todas as informações à realização 

de contatos com o ouvidor, com vistas ao aten-

dimento das demandas dos consumidores. Estes 

deverão ser orientados a retornar à autarquia caso 

não tenham sido satisfatoriamente atendidos, no 

prazo máximo de 30 dias, para que seja procedida 

a abertura do Procedimento de Atendimento ao 

Consumidor, PAC, visando à apuração de eventu-

ais irregularidades.

A Deliberação nº 94/04, alterada pela 

Deliberação nº 111/05 – Anexos 3 e 4 – e a 

Circular nº 292/05 – Anexo 5 – ambas da Susep,  

disciplina o Procedimento de Atendimento ao 

Consumidor, PAC, e a sua conversão  em Processo 

Administrativo Sancionador, PAS, para os mer-

cados supervisionados quando presentes  indí-

cios da prática de infração administrativa pela 

empresa. De acordo com essa normatização, 

as demandas dos consumidores são analisadas 

pelo setor de atendimento ao público da Susep, 

na sede ou nas unidades regionais, e depois de 

classificadas quanto ao tipo, são direcionadas às 

ouvidorias das empresas. 

Nos termos definidos pela Resolução CNSP 

nº 110, de 7/5/2004, as companhias seguradoras, 

as entidades de previdência complementar aberta  

e as sociedades de capitalização têm plena liber-

dade para implantar Ouvidorias e definir as regras 

de funcionamento, por meio de regulamento que 

é apresentado e submetido à aprovação da Susep, 

no ato de credenciamento. Define-se, portanto, 

a primeira característica das Ouvidorias, que é 

a liberdade concedida para sua criação, por ato 

voluntário. Eis que as empresas têm plena liber-

dade tanto para a implantação das Ouvidorias 

como para o estabelecimento de regras, por inter-

médio de seu regulamento interno.

De qualquer modo, as vantagens da cria-

ção voluntária de uma Ouvidoria são evi-

dentes, na medida em que não se trata de  

mecanismo externo de controle de atos nego-

ciais ou de administração, ou da solução tópica 

de casos decorrentes da operação do seguro. 

Também não é órgão investigatório ou instância 

de punição de desvios. Trata-se, muito mais, de 

um centro de consciência crítica, para atuar com 

eficiência, neutralidade, imparcialidade e cre-

dibilidade na solução de casos que demandem 

tempo e aplicação do corpo técnico da empresa. 

1.3 | A Ouvidoria e a prestação de serviços

As Ouvidorias são instrumentos facilitadores do 

exercício da cidadania, por atuarem na busca de 

solução racional, pacífica e produtiva, para os con-

flitos decorrentes das relações de consumo ou  

utilização de produtos e serviços públicos ou 

privados. Exatamente nesse sentido é que sua  

utilização na atividade seguradora vem sendo esti-

mulada pela Susep e aceita pelas empresas do setor. 

Em síntese, e nos termos previstos em norma, 

as Ouvidorias prestam-se a uma tripla função: 

viabilizar um canal de comunicação direta entre 

a sociedade ou entidade e seus consumidores; 

facilitar, ao máximo, o acesso do consumidor 

aos serviços disponibilizados pela sociedade ou  

entidade, simplificando seus procedimentos e 

rotinas; diferenciar suas atribuições dos demais 

serviços de atendimento ao consumidor existen-

tes na empresa. 
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Os benefícios que decorrem da utilização 

dessa forma de mediação entre instituições e 

consumidores são evidentes. Para o consumi-

dor, representa a possibilidade de uma solução 

mais rápida e menos onerosa de sua insatisfação 

em face de produto ou serviço contratado. Para 

as empresas, as Ouvidorias são um canal ágil 

e transparente, que permite detectar, de modo 

imediato, a opinião e as demandas do cliente 

sobre a qualidade dos serviços e produtos que 

coloca no mercado. As Ouvidorias representam 

a possibilidade da efetivação de uma prática 

administrativa ágil e eficiente, que desonera o 

Poder Judiciário, as entidades de defesa do con-

sumidor e o órgão fiscalizador.

1.4 | Distinção entre Ouvidoria e Serviço de

        Atendimento ao Consumidor (SAC)

Por serem órgãos destinados à conciliação de 

conflitos, as Ouvidorias têm que operar com ele-

vado grau de eficiência, neutralidade, imparcia-

lidade e credibilidade. O que a Ouvidoria decide 

deve ser espontaneamente aceito — e não 

imposto — por ambas as partes e, em especial, 

o consumidor que a ela recorre na esperança de 

ver atendida administrativamente sua pretensão. 

Exatamente por isso, as Ouvidorias não se 

confundem com o Serviço de Atendimento ao 

Consumidor, departamentos de marketing ou 

relações públicas das empresas. Ao contrário 

do que pode sugerir, seu trabalho destinase 

à modulação de conflitos não resolvidos nas 

áreas operacionais. Compete ao SAC, o pri-

meiro atendimento em que se procura informar 

ao consumidor sobre seus direitos e à empresa 

sobre as demandas de seus consumidores. 

Neste sentido, especifica-se o campo de atua-

ção das Ouvidorias, que nos termos do Inciso III 

do Art. 2º da Resolução CNSP nº 110/04, deverá 

“diferenciar suas atribuições dos demais servi-

ços de atendimento ao consumidor, existentes 

na sociedade ou entidade.” As Ouvidorias ope-

ram com interesse eminentemente voltado para 

a sociedade, destinando-se ao processamento e a 

solução amigável de conflitos. 

1.5 | Vinculação com a instituição de origem

Decorre dos atributos da Ouvidoria — efici-

ência, neutralidade, imparcialidade e credi-

bilidade — a natureza dos vínculos que man-

tém com a instituição a que serve. É impossível 

manter a soma de um trabalho eficiente e acre-

ditado, sem que o órgão opere com neutrali-

dade e imparcialidade face aos conflitos que 

lhe são submetidos. 

Quem recorre ao ouvidor tem que estar certo 

de que este é um órgão isento e capaz de defen-

der direitos pactuados em contrato, sem custo 

para o recorrente e no menor espaço de tempo 

que seja possível. O ouvidor, então, por estar 

próximo (ou dentro) da instituição a que serve, 

deve ter especialização e capacidade para deci-

dir sobre matéria em conflito. 

Assim, embora a Ouvidoria tenha vínculo 

administrativo com sua empresa, seu trabalho 

pressupõe independência funcional. E o ouvi-

dor reporta-se ao Presidente ou ao Conselho 

de Administração. A imparcialidade e a inde-

pendência do ouvidor em face da administra-

ção geral das empresas são asseguradas pelo 

Art. 3º da Resolução CNSP nº 110/04, que esta-

tui: “A Ouvidoria deverá ficar sob a responsabili-

dade de um ouvidor, indicado pelo Conselho de 

Administração ou pelo Presidente da sociedade 

ou entidade ou cargo equivalente e sua atuação 

será sempre de forma personalizada, indepen-

dente e imparcial”. 

O segurado, entretanto, não está vinculado à 

decisão do Ouvidor, seu direito de recorrer à jus-

tiça permanece intacto.
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1.6 | O funcionamento da Ouvidoria

Todos os consumidores, segurados, estipulan-

tes, beneficiários, corretores de seguros, quando 

representando o segurado, e terceiros estão 

legitimados para interpor reclamações junto às 

Ouvidorias. E o mercado segurador aceita recla-

mações de todos os segmentos em que as com-

panhias estão autorizadas a operar. 

Internamente, as Ouvidorias atuam junto às 

áreas técnicas e operacionais das empresas, rece-

bendo e processando reclamações e pedidos de 

esclarecimentos dos consumidores, para solução 

dentro do prazo legal. 

Para assegurar que os legítimos interesses do 

consumidor sejam atendidos, as Ouvidorias  têm 

livre acesso aos setores operacionais das empre-

sas, podendo acompanhar o curso das soluções 

apresentadas, cobrar o atendimento às deman-

das e, como resultado final, manter o consumidor  

informado, nos termos do que dispõe a resolução 

CNSP nº 110/04, nos parágrafos de seu Art. 3º. 

E caberá ao dirigente da sociedade ou entidade 

respaldar o Ouvidor, comprometendo-se a acatar 

suas determinações, observadas as alçadas deci-

sórias, e a dar o tratamento adequado às suges-

tões por ele apresentadas. 

Externamente, são mantidos canais abertos 

de comunicação com os consumidores, por via 

telefônica, e-mail e outros meios específicos. 

Importante destacar que, nos termos do Inciso 

III do Art. 2º da resolução CNSP nº 110/04, as 

Ouvidorias mantêm suas atribuições diferen-

ciadas dos demais serviços de atendimento ao 

consumidor, aos quais cumpre o recebimento 

prioritário de consultas, reclamações e solicita-

ções, desde que ainda mantidos nos limites de 

tempo determinados pela legislação em vigor.

Em cumprimento às normas da Susep, e para 

favorecer o acesso dos consumidores, as Ouvidorias 

mantêm abertos os mais amplos canais de recebi-

mento de demandas e comunicação geral.

1.7 | O Ouvidor: atuação e alçada

A atuação do ouvidor pressupõe a capacidade 

de discernimento nas situações em que o con-

sumidor submete sua pretensão na expectativa 

de ver tutelados interesses que apresenta como 

legítimos, e as empresas a que cumpre a preser-

vação do correto funcionamento do sistema a 

salvo do cometimento de fraudes pelo segurado. 

Essa capacidade de discernimento para o cargo de 

ouvidor, portanto, deve ir além do bom-senso do 

homem comum, para abranger a capacidade de 

percepção das consequências de natureza jurídica. 

 O exercício da função do ouvidor também 

pressupõe um significativo grau de entendimento 

das operações de seguros, previdência comple-

mentar aberta, capitalização e experiência de 

vida suficiente para identificar o custo social de 

um pleito juridicamente amparado, mas não aten-

dido. Para atender à exigência de qualificação 

figurada no Art. 5º da Resolução CNSP nº 110/04, 

é requerida para função do ouvidor boa capaci-

dade de comunicação, escrita e verbal, na medida 

em que vai atuar como portavoz qualificado entre 

o consumidor e o mercado de seguros. 

Conforme disposto na Resolução CNSP no 

nº 110/04, caberá ao Conselho de Administração 

ou ao presidente da empresa fixar obrigato-

riamente a alçada financeira de decisão do 

Ouvidor, a qual deve respeitar o valor mínimo de  

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por sinistro.  

Em 2010, 78% das Ouvidorias praticavam alça-

das nesse limite mínimo; 14% praticavam alçadas 

entre o limite mínimo de R$ 30.000 e R$ 50.000,00; 

e 8% praticavam alçadas até R$ 100.000,00. 

1.8 | A efetividade das decisões do Ouvidor 

É da essência do trabalho do ouvidor o acolhi-

mento e a análise das reclamações e sugestões 

dos consumidores, quando qualquer de seus 

legítimos interesses — direitos pactuados em 

contrato — sejam contrariados ou desatendidos. 
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Consequentemente, esse trabalho só se torna 

efetivo quando o consumidor vê assegurado o 

equilíbrio em sua relação com a empresa ou seu 

prestador de serviços. 

O Ouvidor é impedido de atuar em casos que 

envolvam conflito pessoal de interesses, ou de 

parentes até quarto grau, e suas decisões são vin-

culativas, devendo ser acatadas pelas empresas.

Além de interlocutor privilegiado dos consu-

midores perante as empresas, o ouvidor é pro-

vedor de justiça e defensor da lisura contratual. 

Por isso, além de encaminhar os pleitos que lhe 

são apresentados, é seu dever, por meio de pare-

cer fundamentado, apresentar a solução que mais 

se ajusta ao caso. Não é, portanto, simples cartó-

rio de registro de queixas ou protocolo de circu-

lação de demandas. 







2
O desempenho operacional 
das Ouvidorias
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Este Relatório foi produzido com base nos 

dados enviados pelas Ouvidorias do Mercado 

Segurador, cuja participação na receita total é bas-

tante significativa.  Os resultados são relevantes, 

considerando que essas empresas correspondem 

a mais de 60% da receita total desse Mercado, 

atingido a 92% da mesma, em 2010, conforme 

demonstrado no quadro abaixo. 

Receitas figuram em milhares de Reais

Ano
Receita Total do Mercado 

Segurador (*)

Empresas que enviaram dados para os relatórios

Quantidade Receita (*)
Participação sobre a 

Receita Total (%)

2006 64.509.846 50 43.593.515 68

2007 74.312.993 60 61.114.502 82

2008 85.180.949 60 68.511.580 80

2009 95.369.840 62 81.209.472 85

2010 111.203.605 67 102.314.655 92

(*) Inclui: prêmio de seguros gerais, contribuição de previdência complementar aberta e arrecadação de capitalização. Não 

inclui o setor de saúde suplementar.

2.1 | Evolução das reclamações recebidas

         pelas Ouvidorias

Desde 2006, o atendimento prestado pelas 

Ouvidorias vem abrangendo uma parcela cada 

vez mais expressiva de consumidores de pro-

dutos de seguros, previdência complementar 

aberta e capitalização.

A maior divulgação e facilitação dos meios 

de acesso do consumidor às Ouvidorias, 

como forma de modulação e solução de  

conflitos, têm contribuído para que a evo-

lução do acesso às Ouvidorias tenha  

apresentado um crescimento significativo ao 

longo dos últimos cinco anos, conforme grá-

fico ao lado.

No período de 2006 a 2010, o número de 

reclamações encaminhadas junto às Ouvidorias 

acompanhou a tendência de crescimento dos 

vários ramos operados pelo mercado segurador. 
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B. Vida e Acidentes Pessoais 

     (incluindo Planos VGBL)

No segmento de pessoas, os principais motivos de 

reclamações catalogados pelas Ouvidorias foram 

relativos à demora na análise dos sinistros, ao elenco 

da documentação exigida para o recebimento da 

indenização, à forma de pagamento do prêmio, à 

demora no recebimento da apólice/endosso e aos 

problemas no momento da renovação do seguro.

O incremento no número de reclamações 

no período compreendido entre os anos de 

2009 e 2010, representando 37%, é atribuído 

a maior divulgação do canal da ouvidoria e ao 

aumento do volume de prêmios que passou de  

R$ 43,8 bilhões para R$ 52,4 bilhões no mesmo perí-

odo, o que representa uma variação de quase 20%.

C. Previdência Complementar Aberta

O pequeno aumento de reclamações no segmento 

de previdência complementar aberta entre 2009 e 

2010, uma variação de 27%, se deveu principalmente 

a questões envolvendo portabilidade, resgate de 

valores e solicitação de documentos. Este mer-

cado cresceu 10% em contribuições, passando de  

R$ 8,2 bilhões em 2009 para R$ 9,0 bilhões em 2010.

Por outro lado, houve repercussão positiva sobre o 

aumento da eficiência e eficácia dos canais institucio-

nalizados para a apresentação de pedidos de escla-

recimentos e de reclamações, o que acabou gerando 

maior demanda de um ano em relação ao outro. 

Entre 2009 e 2010, o aumento do número de 

acessos às Ouvidorias indica que os esforços 

realizados pelo setor de seguros, no sentido 

de promover uma maior divulgação e dissemi-

nação deste canal, como meio para mediação e 

resolução dos conflitos com seus consumidores, 

têm sido bem sucedidos. Em termos absolutos, a 

variação entre estes dois exercícios foi de 26%.

Os próximos gráficos apresentam a evolução 

das reclamações entre 2006 e 2010, por segmento: 

automóveis, vida & acidentes pessoais, previdência 

complementar aberta e capitalização. 

A. Automóveis

O ano de 2010 atravessou um grave problema no 

que se refere ao abastecimento de peças na indús-

tria automotiva, aliado à ocorrência de chuvas tor-

renciais nas principais cidades da região sudeste, 

ocasionando inundações, alagamentos e conse-

quente aumento na sinistralidade da carteira das 

empresas. Além disso, a redução no IPI, Imposto 

sobre Produtos Industrializados, para a aquisição 

de veículos novos proporcionou expressivo cres-

cimento nas vendas de automóveis e, como resul-

tado, possibilitou a expansão da frota segurada 

(cerca de 9% e de 15% de aumento em prêmios de 

seguros entre 2009 e 2010). Estes fatores foram os 

que mais contribuíram para incrementar o número 

de reclamações em 2010 em comparação com 2009, 

gerando uma variação de 26%.
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Por último, houve um recrudescimento da inadim-

plência, relativamente ao pagamento tempestivo 

de valores devidos, ocasionando cancelamentos 

de planos e a natural insatisfação dos titulares de 

planos de previdência complementar aberta. 

Gráfico abaixo:

D. Capitalização

O segmento de capitalização apresentou ligeiro 

aumento na quantidade de acessos ao canal das 

Ouvidorias entre 2009 e 2010, representando 

uma variação de 6%. Por outro lado, entre 2009 

e 2010 este mercado apresentou um crescimento 

em prêmios na ordem de 17%, passando de  

R$ 10,1 bilhões para R$ 11,8 bilhões, respectiva-

mente. Este comportamento indica que o setor 

vem conseguindo corrigir os principais motivos 

que geraram reclamações nos dois anos anterio-

res e melhorar os seus procedimentos operacionais 

internos, além de difundir adequadamente as carac-

terísticas de seus produtos a seus consumidores.

2.2 | Reclamações recebidas pelas Ouvidorias por região geográfica

Em todos os anos compreendidos entre o período entre 2006 e 2010, o maior número de demandas impetra-

das pelos consumidores ante as Ouvidorias teve a sua origem na região Sudeste, conforme indicam a tabela 

e o gráfico a seguir:
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A distribuição das reclamações recebidas nas 

Ouvidorias segue a mesma tendência da distribui-

ção da receita de prêmios por região geográfica. 

Regiões 2006 2007 2008 2009 2010

Centro-Oeste    1.161     752    1.343    1.508    2.185 

Nordeste    1.784    1.144    1.597    1.669    3.021 

Norte     503     246     379     449     865 

Sudeste    7.627    7.610   10.721   13.941   15.222 

Sul    2.693    1.462    3.313    3.401    5.145 

BRASIL   13.768   11.214   17.353   20.968   26.438 

Nesse sentido, verifica-se que as regiões Sudeste 

e Sul são as que concentram a maior receita de 

prêmios e o maior número de reclamações.

2.3 | Os canais de acesso do consumidor

Dentre os vários canais disponíveis, os consu-

midores têm utilizado prioritariamente o acesso 

direto às Ouvidorias, conforme demonstrado no 

gráfico a seguir. 

A evolução positiva das reclamações recebidas 

diretamente nas Ouvidorias indica que o consu-

midor vem consolidando a sua confiança neste 

canal, desonerando, assim, o órgão regulador 

do mercado segurador e as demais entidades de 

defesa do consumidor para solucionar suas difi-

culdades e exigir seus direitos. O aumento da uti-

lização do Canal Direto entre 2009 e 2010 foi de 

26%, enquanto, no mesmo período, o aumento 

do Canal Susep foi de apenas 10%, conforme 

indicam os gráficos a seguir:

Receitas figuram em milhares de Reais
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2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

Reclamações 1.756 2.319 3.185 3.734 4.114 15.108

PACs 250 196 247 182 260 1.135

PASs 16 58 34 20 30 158

Reclamações por Canal de Recebimento
2006 a 2010

Direto |  69%

61.838

BACEN |  3%

2.574

PROCONs |  11%

10.221

SUSEP |  17%

15.108

2.4 | Reclamações Recebidas da Susep

Em 2010, as Ouvidorias do mercado segura-

dor receberam 4.114 reclamações por meio da 

Susep, destas, 94%, ou seja, 3.854 foram resol-

vidas pelas Ouvidorias, Apenas 260 reclama-

ções se transformaram em Procedimento de 

Atendimento ao Consumidor, PAC, o que equi-

vale a 6%, para as quais os consumidores formu-

laram denúncias ante o órgão fiscalizador, por 

terem discordado da decisão das Ouvidorias. 

Depois da análise feita pelas áreas competentes 

da autarquia nestes 260 processos, apenas 30 

(instauração de PAS, Processo Administrativo 

Sancionador) foram considerados proceden-

tes — a favor do consumidor — representando 

11,5% destes 260 processos.

Ao se levar em conta a totalidade das recla-

mações recebidas pela Susep (4.114) em 2010, 

os processos cujas decisões da autarquia foram 

diferentes das respostas das Ouvidorias repre-

sentaram tão somente 0,73% (30 processos).

O gráfico ao lado indica que, das reclamações 

recebidas pela Susep, a quantidade de instau-

rações de PACs vem diminuindo ao longo do 

tempo de 14,24% em 2006 para 6,33% em 2010. 

A situação é também favorável quando se  

verifica a quantidade de processos que se trans-

formaram em PAS em relação à quantidade de 

reclamações recebidas pela Susep de 0,91% em 

2006 e para 0,73% em 2010.

Entre 2006 e 2010, de um total de 15.108 recla-

mações impetradas na Susep, apenas 1.135 (7,5%) 

se transformaram em PAC e destas, somente 158 

(13,9%) resultaram na instauração de PAS. 
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Fluxo Operacional Simplificado  

das Reclamações dirigidas à Susep

O consumidor pode formalizar a sua reclamação 

na Susep por meio de três formas: por carta, por 

e-mail ou pessoalmente.

A Susep, quando procurada pelo consumidor 

para o esclarecimento de dúvidas ou resolução 

de demandas, adota o seguinte procedimento, 

nos termos da Circular Susep nº 292/2005: 

1. Solicita ao consumidor o preenchimento 

do Formulário de Atendimento Personalizado 

e apresentação de documentação necessária 

para fundamentar o seu pleito;

2. Encaminha à Ouvidoria da empresa a docu-

mentação recebida do consumidor e concede 

o prazo de 30 dias para sua manifestação.

3. A Ouvidoria analisa a documentação e se 

manifesta pela procedência ou improcedência 

do pleito do consumidor.

3.1 Se a Ouvidoria se manifestar pela pro-

cedência do pleito, ela entra em contato 

com o consumidor sobre a sua decisão e o 

assunto é finalizado.

3.2 Se a Ouvidoria se manifestar pela 

improcedência do pleito, ela informa o 

consumidor sobre a sua decisão. Nessa 

comunicação, o consumidor também é 

informado sobre a possibilidade de formu-

lar denúncia perante a  Susep.

4. Caso o consumidor opte pela formulação 

da denúncia, a Susep instaura o Procedimento 

de Atendimento ao Consumidor, PAC, e envia 

correspondência à empresa e ao consumidor 

com pedido de documentação. O prazo para 

a empresa se manifestar é de 15 dias e para o 

consumidor, 30 dias.

5. O setor de atendimento ao público da Susep 

encaminha o Procedimento de Atendimento 

ao Consumido, PAC, adequadamente instruído 

com a documentação para o Departamento 

de Fiscalização da Susep ou à Gerência de 

Fiscalização.

5.1 Na ausência de indícios da prática de 

infração pela empresa, o Procedimento de 

Atendimento ao Consumidor é arquivado e 

a empresa e o consumidor são comunicados 

dessa decisão.

5.2 Havendo indícios da prática de infra-

ção pela empresa, o Procedimento de 

Atendimento ao Consumidor, PAC, é con-

vertido em Procedimento Administrativo 

Sancionador, PAS, e a empresa será intimada 
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para se defender. Nesse caso, é instaurado o 

procedimento administrativo, cujo resultado 

desfavorável à empresa implicará na aplica-

ção de sanções administrativas.

Não obstante a instauração de procedi-

mento administrativo, é importante registrar 

que o consumidor sempre poderá pleitear seu 

direito ao Poder Judiciário, mediante o ajuiza-

mento de ação judicial.

2.5 | Tempo de resposta das reclamações

De acordo com as normas da Susep, as 

Ouvidorias têm o prazo de até 30 dias para res-

ponder às reclamações e aos pedidos de escla-

recimentos dos consumidores. Em 2010, de um 

total de 26.438 demandas interpostas, 97,76% 

foram atendidas dentro do prazo estipulado 

pelo órgão regulador, o que demonstra a impor-

tância das Ouvidorias para o mercado segura-

dor, conforme quadro abaixo. 

2.6 | Motivos das reclamações 

Em 2010, 41,5% das reclamações foram rela-

tivas à área operacional e 30,8% a sinistros, 

sendo que, em relação a pedidos de informa-

ções e Comunicação em Geral o acesso às ouvi-

dorias representou 22,0%, conforme tabela e 

gráfico a seguir.

MOTIVOS DO 

ACIONAMENTO DAS 

OUVIDORIAS | 2010

Participação 

%)

Operacional 41,51%

Sinistro 30,85%

Informações e 

Comunicação Geral
22,02%

Outros Motivos 5,63%

TOTAL 100,00%

Dentre os motivos de reclamações e pedidos 

de informações formulados pelos consumidores 

perante as Ouvidorias no período compreen-

dido entre 2006 e 2010, 43,06% foram relativos a 

sinistros e 43,30% a questões operacionais, con-

forme quadro a seguir.

MOTIVOS DO 

ACIONAMENTO DAS 

OUVIDORIAS | 2006 - 2010

Participação

(%)

Operacional 43,30%

Sinistro 43,06%

Informações e  

Comunicação Geral
9,24%

Outros Motivos 4,40%

TOTAL 100,00%

Motivo do Acionamento | 2010

Operacional

41,51%

Outros

Motivos

5,63%

Sinistro

30,85%

Informações  e

Comunicação  Geral

22,02%
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Segmento Procedente
Participação 

(%)
Improcedente

Participação 

(%)
Total

Automóveis/RCF 20.111 55,38% 16.202 44,62% 36.313

Demais Ramos de Seguros 5.699 53,52% 4.949 46,48% 10.648

Vida e Acidentes Pessoais 8.769 48,84% 9.187 51,16% 17.956

Previdência Complementar 

Aberta
9.054 56,82% 6.880 43,18% 15.934

Capitalização 3.612 40,63% 5.278 59,37% 8.890

TOTAL 47.245 52,65% 42.496 47,35% 89.741

 

Reclamações, por segmento, no período entre 2006 e 2010:

2.7 | Decisões do Ouvidor

Entre 2006 e 2010, de um total acumulado de 

89.741 demandas interpostas por consumido-

res perante as Ouvidorias do mercado segu-

rador, 52,65% foram julgadas procedentes, e 

47,35% improcedentes, conforme tabela e grá-

fico a seguir: 
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3
O seguro DPVAT
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O DPVAT é um seguro obrigatório criado pela 

Lei 6.194/74, para cobrir Danos Pessoais causa-

dos por Veículos Automotores de via Terrestre 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou 

não. O Seguro DPVAT ampara todas as vítimas 

de acidentes de trânsito ocorridos no Brasil, 

sejam pedestres, sejam passageiros, sejam ou  

motoristas. As indenizações são pagas indepen-

dentemente da apuração de culpa ou da identifi-

cação do veículo causador do dano. A operação 

do seguro é de responsabilidade de um consór-

cio integrado por 71 seguradoras e administrado 

pela Seguradora Líder DPVAT.

O valor do Seguro DPVAT pago anualmente 

pelos proprietários de veículos é fixado pelo 

Governo Federal. Por determinação legal, metade 

dos recursos arrecadados pelo DPVAT, relativos 

à parcela dos prêmios tarifários, é repassada 

ao Governo Federal com a seguinte destinação 

obrigatória: 45% para o Sistema Único de Saúde, 

SUS (Leis nº 8.212/91 e 9.503/97), e 5% para o 

DENATRAN (Lei nº 9.503/97).

Em 2010, de uma arrecadação bruta de  

R$ 5,797 bilhões, o DPVAT repassou R$ 2,898 

bilhões ao SUS e DENATRAN, e gastou R$ 2,295 

bilhões com o pagamento de indenizações por 

morte, invalidez permanente e reembolso de 

despesas médicas e hospitalares, em favor de 

mais de 252 mil vítimas de acidentes de trân-

sito ou a seus beneficiários. Nesse número estão 

incluídas 50.780 indenizações por morte, 151.558 

indenizações por invalidez permanente e 50.013 

reembolsos de despesas médico-hospitalares. 

3.1 | A Ouvidoria da Seguradora Líder/DPVAT

A Ouvidoria da Seguradora Líder atua em nome 

de seguradoras que manifestaram, formalmente 

perante a Susep, sua adesão a essa modalidade 

coletiva de prestação de serviços. E para facili-

tar o atendimento que é prestado aos benefi-

ciários do seguro em todo o território nacional, 

além das representantes locais das segurado-

ras consorciadas, a Ouvidoria conta com uma 

rede de pontos de acesso em parceria com os 

Sindicatos Regionais de Corretores de Seguros, 

SINCOR, nas 27 Unidades da Federação e com os 

Departamentos Estaduais de Trânsito, DETRAN, 

nos seguintes Estados: Acre, Alagoas, Amazonas, 

Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio 

Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e 

Tocantins.

3.2 | As demandas à Ouvidoria da Seguradora 

        Líder/DPVAT

Em 2010, a Ouvidoria da Seguradora Líder 

atendeu a 4.525 demandas o que representou 

um crescimento de 31%, em relação a 2009, 

quando foram registrados 3.447 acionamentos. 

Conforme gráfico a seguir, desde o início de seu 

funcionamento, no dia 1º de agosto de 2005, até 

o dia 31 de dezembro de 2010, a Ouvidoria da 

Seguradora Líder/DPVAT recebeu e processou 

11.530 demandas de usuários do seguro. Desse 

total, cerca de 80% foram interpostas por meio 

da Susep, e as 20% foram impetradas via da rede 

regionalizada de atendimento, integrada pelos 

Sindicatos Regionais de Corretores, SINCOR, e 

Departamentos Estaduais de Trânsito, DETRAN, 

ou diretamente na Ouvidoria. 
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3.3 | Tempo  de  resposta  e  motivos   

         das  reclamações

Entre 2005 e 2010, 55% das 11.530 demandas 

impetradas na Ouvidoria da Seguradora Líder/

DPVAT foram respondidas em até 20 dias. 

Entre as reclamações registradas no período, 

Distribuição de Demandas por tipo | 2005-2010

Outros

6% Solicitação  de  Reanálise

40%

Demora  no  Pagamento  de  Indenização

31%

Informações  quanto  ao

Pagamento  de  Indenização

do  Seguro  DPVAT

5%

Negativa  do  Pagamento

de  Indenização

6%

Reclamação  de

Exigência  de  Documentos

12%

apresentaram maior frequência, as discordân-

cias sobre valores indenizáveis, prazos, formas 

de pagamento e exigência de documentos, con-

forme gráfico e quadro a seguir. 
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Demandas mais frequentes entre 2005-2010

PRINCIPAIS TIPOS DE DEMANDA COBERTURA %

Pedidos de reanálise de processos/

Discordância do valor indenizado (40%)

Processos de Invalidez 92%

Processos de Morte 1%

Processos de DAMS 7%

Reclamações quanto à demora no 

pagamento de indenização (31%)

Processos de Invalidez 56%

Processos de Morte 38%

Processos de DAMS 6%

Reclamações sobre exigência

de documentos (12%)

Processos de Invalidez 95%

Processos de Morte 4%

Processos de DAMS 1%

 Negativas de Pagamento (6%)

Processos de Invalidez 85%

Processos de Morte 9%

Processos de DAMS 6%

Informação quanto ao pagamento 

de indenização do Seguro DPVAT (5%)

Processos de Invalidez 49%

Processos de Morte 46%

Processos de DAMS 5%

DAMS | Despesas de Assistência Médica Suplementar
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3.4 | Decisões do Ouvidor

Entre 2006 e 2010, de um total acumulado de 

11.206 demandas interpostas por consumidores 

junto à Ouvidoria da Seguradora Líder/DPVAT, 

41% foram julgadas procedentes, e 59% improce-

dentes, conforme gráfico a seguir: 

 

 





4
Ouvidorias em funcionamento 
no mercado segurador brasileiro
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4.1 | Ouvidorias Reconhecidas pela Susep

Seq. UF COMPANHIA TIPO OUVIDOR

1 DF CAIXA CAPITALIZAÇÃO Própria JOSÉ LOPES COELHO

2 DF CAIXA SEGURADORA Própria JOSÉ LOPES COELHO

3 DF CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA Própria JOSÉ LOPES COELHO

4 MG INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A Própria FRANCISCO DE ASSIS FONSECA

5 MG ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A Própria ANALU CLÁUDIA MENESES TEIXEIRA

6 PR HSBC CAPITALIZAÇÃO (BRASIL) S.A. Própria LUIZ ROBERTO FARAH

7 PR HSBC EMPRESA DE CAPITALIZAÇÃO S.A Própria LUIZ ROBERTO FARAH

8 PR HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. Própria LUIZ ROBERTO FARAH

9 PR HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. Própria LUIZ ROBERTO FARAH

10 RJ ALVORADA VIDA S.A. Própria TARCISIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY

11 RJ ARC PREVIDÊNCIA PRIVADA Coletiva OUVIDORIA DO SINAPP

12 RJ ATLANTICA CAPITALIZAÇÃO S/A Própria TARCISIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY

13 RJ ATLÂNTICA COMPANHIA DE SEGUROS Própria TARCISIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY

14 RJ BMC PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A Própria TARCISIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY

15 RJ BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Própria TARCISIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY

16 RJ BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S.A Própria TARCISIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY

17 RJ BRADESCO SEGUROS S.A Própria TARCISIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY

18 RJ BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Própria TARCISIO JOSÉ MASSOTE DE GODOY

19 RJ BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A Própria ADRIANA ALVES WOLTER

20 RJ BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS Própria JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA

21 RJ CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A Própria JORGE CAMPOS GONSALES

22 RJ COMPANHIA BRASILEIRA DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA Própria MARCIA DE ALCANTARA REZENDE

23 RJ CONAPP CIA NACIONAL DE SEGUROS Própria JORGE CAMPOS GONSALES

24 RJ EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Coletiva SINAPP

25 RJ FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA Coletiva OUVIDORIA DO SINAPP

26 RJ FEDERAL DE SEGUROS S/A Própria VANIA FERNANDES MAIA SCHWARTZ
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Seq. UF COMPANHIA TIPO OUVIDOR

27 RJ FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A Própria PAULO ROBERTO AMADOR DOS SANTOS

28 RJ FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA Coletiva SINAPP

29 RJ GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. Própria SINVAL CHAVES DE OLIVEIRA

30 RJ ICATU CAPITALIZAÇÃO S.A. Própria MARCIA DE ALCANTARA REZENDE

31 RJ ICATU SEGUROS S.A Própria MARCIA DE ALCANTARA REZENDE

32 RJ MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A. Coletiva SIND. NAC. ENTIDADES AB. PREV. COMPL.

33 RJ PECÚLIO ABRAHAM LINCOLN - AMAL Coletiva SIND. NAC. ENTIDADES AB. PREV. COMPL.

34 RJ PREVICORP PREVIDÊNCIA PRIVADA Coletiva SIND. NAC. ENTIDADES AB. PREV. COMPL.

35 RJ PREVIMIL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR S.A. Coletiva SIND. NAC. ENTIDADES AB. PREV. COMPL.

36 RJ PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A Própria RENATA DE MORAES OLIVEIRA

37 RJ RECÍPROCA ASSISTÊNCIA Coletiva SIND. NAC. ENTIDADES AB. PREV. COMPL.

38 RJ SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT Própria PAULO ROBERTO AMADOR DOS SANTOS

39 RJ SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S.A. - SULACAP Própria SERGIO ALFREDO DIUANA

40 RJ SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS Própria OSWALDO MÁRIO P. DE AMORIM AZEVEDO

41 RJ SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Própria OSWALDO MÁRIO P. DE AMORIM AZEVEDO

42 RJ SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. Própria OSWALDO MÁRIO P. DE AMORIM AZEVEDO

43 RJ UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL - COMPREV Coletiva SINAPP

44 RJ VANGUARDA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Própria MARCIA DE ALCANTARA REZENDE

45 RS ASPECIR PREVIDÊNCIA Coletiva SIND. NAC. ENTIDADES AB. PREV. COMPL.

46 RS CONFIANÇA CIA DE SEGUROS Própria LUIZ ANTONIO ROGGIA PITHAN

47 RS GBOEX - GREMIO BENEFICENTE Própria LUIZ ANTONIO ROGGIA PITHAN

48 RS MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA Própria CARÓLI TRINDADE LEITE

49 RS MBM SEGURADORA S/A Própria CARÓLI TRINDADE LEITE

50 RS PECÚLIO UNIÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA Própria SYLVIA LILIANA LARRAGUIBEL URQUIETA

51 RS SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA Própria SYLVIA LILIANA LARRAGUIBEL URQUIETA

52 RS SABEMI SEGURADORA SA Própria SYLVIA LILIANA LARRAGUIBEL URQUIETA
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Seq. UF COMPANHIA TIPO OUVIDOR

53 SP ACE SEGURADORA S.A. Própria DANIEL MENEGHIN

54 SP ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. Própria JOSÉ FERREIRA DAS NEVES

55 SP ALFA SEGURADORA S.A. Própria JOSÉ FERREIRA DAS NEVES

56 SP ALLIANZ SEGUROS S.A. Própria JOSÉ FERREIRA DAS NEVES

57 SP AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS Coletiva RS CONSULTORES E ASS. SEGUROS

58 SP AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Própria JOSÉ JÚLIO CARVALHO DE MELLO

59 SP BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A Própria LUCIANA GALVÃO DE OLIVEIRA FERNANDES

60 SP CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. Própria FERNANDO BORGES PORELO

61 SP CIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO Própria CRISTIANA DE ANDRADE PINCIROLI PASCUAL

62 SP COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO INTERNO S/A Própria JOSÉ EDUARDO SILVEIRA GOMES

63 SP COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL Própria JOSÉ CARLOS SANTAROSA

64 SP COMPANHIA DE SEGUROS GRALHA AZUL Própria CRISTIANA DE ANDRADE PINCIROLI PASCUAL

65 SP COSESP - CIA DE SEG DO EST. DE S.P. Própria PAULO FERNANDO LICCIARDI

66 SP DAYPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Coletiva BANCO DAYCOVAL S.A

67 SP FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A Própria BRUNO DE ALMEIDA CAMARGO

68 SP HDI SEGUROS S.A. Coletiva DEFENSEG-SERV ESPEC. EM SEGUROS LTDA

69 SP INDIANA SEGUROS S/A Própria JOSÉ FERREIRA DAS NEVES

70 SP ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA Própria JOSÉ JÚLIO CARVALHO DE MELO

71 SP ITAU SEGUROS S/A Própria CRISTIANA DE ANDRADE PINCIROLI PASCUAL

72 SP ITAÚ UNIBANCO SEGUROS CORPORATIVOS S.A. Própria CRISTIANA DE ANDRADE PINCIROLI PASCUAL

73 SP ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A Própria CRISTIANA DE ANDRADE PINCIROLI PASCUAL

74 SP KYOEI DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS Coletiva DEFENSEG-SERV ESPEC. EM SEGUROS LTDA

75 SP LIBERTY SEGUROS S/A Própria JOSÉ FERREIRA DAS NEVES

76 SP LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S/A Própria PAULO GENARO

77 SP MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S.A. Própria MARIO TEIXEIRA DE ALMEIDA ROSSI

78 SP MAPFRE NOSSA CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S.A Própria MARIO TEIXEIRA DE ALMEIDA ROSSI
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Seq. UF COMPANHIA TIPO OUVIDOR

79 SP MAPFRE SEGURADORA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO S.A. Própria MARIO TEIXEIRA DE ALMEIDA ROSSI

80 SP MAPFRE SEGURADORA DE GARANTIAS E CRÉDITO S.A. Própria MARIO TEIXEIRA DE ALMEIDA ROSSI

81 SP MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A Própria MARIO TEIXEIRA DE ALMEIDA ROSSI

82 SP MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Própria MARIO TEIXEIRA DE ALMEIDA ROSSI

83 SP MARES - MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA S.A. Própria MARIO TEIXEIRA DE ALMEIDA ROSSI

84 SP MARITIMA SEGUROS S/A Própria ARMANDO PASINI FILHO

85 SP METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA Própria WASHINGTON LUIS BEZERRA DA SILVA

86 SP NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A Própria EMMANUEL W. ALMEIDA ALBUQUERQUE

87 SP PANAMERICANA DE SEGUROS S-A Própria PAULO GENARO

88 SP PARANA COMPANHIA DE SEGUROS Própria CRISTIANA DE ANDRADE PINCIROLI PASCUAL

89 SP PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Própria JOSÉ JÚLIO CARVALHO DE MELO

90 SP PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. Própria JOSÉ JÚLIO CARVALHO DE MELO

91 SP ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A Própria CARLOS MANUEL MARTINS

92 SP SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A Própria GISLAINE LONGHI GALLETE DA CUNHA

93 SP SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A Própria FULVIO ROMERO LOPES

94 SP SANTANDER SEGUROS S/A Própria GISLAINE LONGHI GALLETE DA CUNHA

95 SP TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A Própria SIMONE SILVA TEIXEIRA DA CUNHA

96 SP TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Própria SIMONE SILVA TEIXEIRA DA CUNHA

97 SP UNIMED SEGURADORA S/A Própria SILAS RIVELLE JUNIOR

98 SP VIDA SEGURADORA S.A. Própria MARIO DE ALMEIDA ROSSI

99 SP VIRGINIA SURETY COMPANHIA DE SEGUROS DO BRASIL Própria ANA LÚCIA TATESHITA

Fonte: Susep
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4.2 | Empresas afiliadas que participam da Comissão de Ouvidoria da CNseg

Seq. ENTIDADE REPRESENTADA

1 Alfa Seguradora

2 Allianz Seguros

3 American Life Companhia de Seguros

4 Brasilcap Capitalização

5 Brasilprev Seguros e Previdência

6 Brasilveículos Companhia de Seguros

7 Capemisa / Conapp

8 Companhia de Seguros Aliança do Brasil

9 Confiança Companhia de Seguros

10 Federal de Seguros

11 GBOEX Grêmio Beneficente

12 Generali Brasil Seguros

13 Grupo Bradesco Seguros

14 Grupo Caixa Seguros

15 Grupo Icatu Seguros S/A

16 Grupo Itaú Unibanco

17 Grupo Mapfre

18 Grupo Porto Seguro

19 Grupo Santander

20 HDI Seguros S/A

21 HSBC Seguros (Brasil)

22 Kyoei do Brasil Cia. de Seguros

23 Liberty Seguros

24 Liderança Capitalização

25 Marítima Seguros

26 Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada
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Seq. ENTIDADE REPRESENTADA

27 Prudential do Brasil Seguros de Vida

28 Royal & Sunalliance Seguros (Brasil)

29 Sabemi Seguradora

30 Santander Seguros

31 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

32 Sul América Capitalização S/A – SULACAP

33 Sul América Seguros e Previdência

34 Tokio Marine Brasil Seguradora

35 Unimed Seguradora   

36 Virginia Surety Companhia de Seguros do Brasil

37 Zurich Minas Brasil Seguros

Fonte: CNseg
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Conclusão





Conclusão

A determinação da Susep de incentivar em 2004 a instalação de Ouvidorias nas empresas por ela regu-

ladas vem consolidando, nos últimos cinco anos, uma prática de sucesso no relacionamento com seus 

consumidores.

Em resposta à exigência de maior transparência e celeridade no atendimento aos anseios e demandas 

dos clientes, as Ouvidorias do mercado segurador tornaram-se um instrumento vital na busca de solução 

para conflitos que decorrem das relações de consumo. A existência do ouvidor, que atue com indepen-

dência e imparcialidade para intermediar a solução de questões que envolvem instituições e consumido-

res é um importante suporte para o segurado, e via de mão dupla utilizada pelas empresas em busca de 

maior eficiência e qualidade dos produtos e serviços oferecidos. 

Conforme apresentado neste relatório, o número de atendimentos prestados pelas Ouvidorias vem 

aumentando consideravelmente, numa demonstração da crescente confiança do consumidor, que reco-

nhece a relevância e a eficiência desse canal de solução de conflitos. 

Efetivamente, o trabalho das Ouvidorias favorece a desoneração do Poder Judiciário, entidades de 

defesa do consumidor e do órgão fiscalizador, contribuindo para a melhoria da produtividade e estimu-

lando a desistência de ações e recursos a partir dessa mediação. 

Depois de meia década desde o início de funcionamento das primeiras Ouvidorias do mercado segura-

dor, o balanço de sua atividade é favorável. Pode-se mesmo afirmar que o precipitado final dessa química 

— em que se combinam a transparência e a modernidade das relações contratuais — já se consolida como 

um caso bem sucedido. Em dezembro de 2010, o mercado já contava com 99 Ouvidorias reconhecidas 

pela Susep, que correspondiam a 95% dos prêmios do setor. 

Como se vê, o mercado segurador brasileiro está atento às mudanças da sociedade para aperfeiçoar 

a prestação de seus serviços e a qualidade de seus produtos. O setor reconhece a importância da regu-

lação na melhoria da atuação desse mercado, e vem investindo no aperfeiçoamento e na qualidade das 

Ouvidorias para atender os consumidores cada vez melhor. 

Solange Beatriz Palheiro Mendes

Diretora Executiva | CNseg





Anexos
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Anexo 1 | RESOLUÇÃO CNSP nº 110, de 2004

 

Estabelece as regras e critérios mínimos a serem observados pelas socie-

dades seguradoras, pelas entidades abertas de previdência complemen-

tar e pelas sociedades de capitalização, para fins de reconhecimento de 

suas Ouvidorias pela Susep.

 

A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - Susep, no uso da atribuição que lhe confere 

o art. 34, inciso VII, do Decreto nº 60.459, de 13 de março de 1967, e considerando o inteiro teor do 

Processo Susep nº 15414.000642/2004-56, torna público que o CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 

PRIVADOS - CNSP, em sessão ordinária realizada em 30 de abril de 2004, na forma do que estabelecem 

o art. 32, inciso II combinado com o art. 2º do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966; o art. 2º do  

Decreto-Lei  nº 261, de 28 de fevereiro de 1967; o art. 3º, inciso VI da Lei Complementar nº 109, de 29 de 

maio de 2001, bem como no que dispõe o art. 4º, inciso V da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

 

RESOLVEU:

 

Art. 1º Estabelecer as regras e critérios mínimos a serem observados pelas sociedades 

seguradoras, pelas entidades abertas de previdência complementar e pelas sociedades de capitalização, 

para fins de reconhecimento de suas Ouvidorias pela Susep.

 

Art. 2º A Ouvidoria terá como principal função atuar na defesa dos direitos dos consumidores 

na sua relação contratual com a sociedade ou entidade, no esclarecimento quanto aos seus deveres e 

na prevenção e solução de conflitos, cabendo-lhe, por conseguinte:

 I – viabilizar um canal de comunicação direta entre a sociedade ou entidade e seus consumidores;

II – facilitar, ao máximo, o acesso do consumidor aos serviços disponibilizados pela sociedade 

ou entidade, simplificando seus procedimentos e rotinas; e

III - diferenciar suas atribuições dos demais serviços de atendimento ao consumidor existentes 

na sociedade ou entidade.

 

Art. 3º A Ouvidoria deverá ficar sob a responsabilidade de um Ouvidor, indicado pelo Conselho 

de Administração ou pelo Presidente da sociedade ou entidade ou cargo equivalente e sua atuação 

será sempre de forma personalizada, independente e imparcial.

§ 1º Deverá ser garantido ao Ouvidor o livre acesso a todos os setores da sociedade ou 

entidade, para apuração do que se fizer necessário, com vistas à solução requerida em cada 

situação que se apresente.

§ 2º O dirigente da sociedade ou entidade deverá respaldar o Ouvidor, comprometendo-se 

a acatar suas determinações, observadas as alçadas decisórias, e a dar o tratamento adequado às propos-

tas por ele apresentadas. 

§ 3º No caso de grupo empresarial, poderá ser instituída uma única Ouvidoria para todas 

sociedades ou entidades que o integram.
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Art. 4º Caberá ainda ao Conselho de Administração ou ao Presidente da sociedade ou entidade 

ou cargo equivalente:  

I – fixar obrigatoriamente a alçada financeira de decisão do ouvidor, no valor mínimo de  

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por sinistro; 

II – estabelecer os impedimentos e substituições legais do Ouvidor; e

III – indicar prazo para o exame e apresentação de relatório conclusivo sobre as demandas 

dos consumidores e para implementação das soluções e propostas do ouvidor.

Art. 5º O ouvidor, que deverá ser devidamente qualificado para a função, terá como 

atribuições básicas: 

I – esclarecer o consumidor quanto aos atos e normas da sociedade ou entidade e demais 

normas relativas a seus direitos e deveres;

II – receber, instruir e analisar a solicitação do consumidor, respondendo-a formalmente com 

clareza e objetividade; 

III – encaminhar, quando necessário, a solicitação apresentada pelo consumidor à área com-

petente da sociedade ou entidade, fazendo o acompanhamento e a ele dando ciência formal desse 

procedimento;

IV – informar o consumidor, com clareza e objetividade, quanto à providência adotada pela 

área competente da empresa a respeito da solicitação por ele apresentada; 

V – agir preventivamente, identificando eventuais pontos de conflitos, de forma a propor a 

solução que se faça recomendável, incluindo modificações nos procedimentos internos, com vistas à 

melhoria da qualidade dos serviços; e

VI - organizar e manter atualizado arquivo de documentação relativa às demandas 

recebidas, resguardando o sigilo das informações.

Art. 6º O Ouvidor deverá apresentar relatórios semestrais à Diretoria da sociedade ou 

entidade e ao seu Conselho de Administração, sem prejuízo dos relatórios parciais que se fizerem 

necessários, contendo estatísticas, dados e informações sobre as ações por ele desenvolvidas, bem como 

as conclusões e recomendações apresentadas, devendo esses relatórios ficar à disposição para eventual 

fiscalização da Susep.

 Art. 7º A Susep poderá suspender, mediante avaliação de cada caso concreto, eventuais 

prerrogativas concedidas às sociedades ou entidades que implantarem Ouvidorias e não atingirem, no 

prazo de um ano a partir da implantação da Ouvidoria, os índices mínimos de eficiência e/ou qualidade, 

calculados de acordo com parâmetros objetivos definidos pela Susep.

 Parágrafo Único. A concessão de prerrogativas, bem como sua suspensão, aplica-se 

igualmente às sociedades ou entidades que não tenham implantado Ouvidorias, mas que atendam aos 

índices de eficiência e/ou qualidade definidos pela Susep. 

 Art. 8º As sociedades ou entidades que utilizarem Ouvidoria coletiva poderão 

apresentar critérios alternativos de funcionamento e operação à Susep, que verificará o atendimento 

aos princípios dessa norma, para fins de reconhecimento e concessão de prerrogativas.
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 Art. 9º O reconhecimento de que trata esta Resolução deverá ser expresso e específico para 

cada sociedade ou entidade.

 

Art. 10º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 7 de maio de 2004.

RENÊ GARCIA JUNIOR

Superintendente da Superintendência de Seguros Privados
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Anexo 2 | CIRCULAR Susep nº 274, de 3 de novembro de 2004

Institui procedimentos a serem adotados pela Susep, no encaminhamento 

de reclamações e pedidos de esclarecimentos às sociedades seguradoras, 

de capitalização e entidades abertas de previdência complementar, que 

possuam Ouvidorias reconhecidas nos termos da Resolução CNSP nº 110, 

de 7 de maio de 2004. 

O SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – Susep, 

na forma do disposto no artigo 36, alíneas “b” e “h”, artigo 1º e artigo 7º da Resolução CNSP nº 110, de  

7 de maio de 2004 e o que consta do processo Susep nº 15414.003801/2004-74.

RESOLVE: 

Art. 1º Determinar que as reclamações e os pedidos de esclarecimento dirigidos à Susep, 

referentes às sociedades supervisionadas cujas Ouvidorias tenham sido  devidamente reconhecidas, 

nos termos da Resolução CNSP nº 110, de 7 de maio de 2004, sejam encaminhados aos respectivos 

ouvidores, previamente à abertura de processo administrativo. 

Parágrafo Único. Nos casos de revogação do reconhecimento da Ouvidoria, os contatos e procedi-

mentos para solução de demandas voltarão a ser direcionados para o Diretor de Relações, nos termos da 

Circular Susep nº 234, de 28 de agosto de 2003, hipótese em que não será aplicável o disposto no caput. 

Art. 2º A sociedade cuja Ouvidoria tenha sido reconhecida deverá manter atualizadas, e 

remeter à Susep, todas as informações necessárias à realização de contatos com o ouvidor, com vistas 

ao atendimento das demandas. 

Art. 3º Os consumidores cujas demandas tenham sido encaminhadas, pela Susep, à Ouvidoria 

da sociedade demandada, serão orientados no sentido de retornar à Autarquia, caso não tenham sido 

satisfatoriamente atendidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para que seja procedida à abertura de 

processo administrativo, visando à apuração de eventuais irregularidades. 

Art. 4º Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação. 

JOÃO MARCELO M. R. DOS SANTOS 

Superintendente Substituto 
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Anexo 3 | DELIBERAÇÃO Susep nº 94, de 7 de julho de 2004

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Superintendência de Seguros Privados 

Altera e consolida os procedimentos de atendimento a consultas, por 

parte da Superintendência de Seguros Privados – Susep. 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - Susep torna 

público que o Conselho Diretor desta Autarquia, em sessão ordinária realizada em 6 de julho de 2004, 

tendo em vista o disposto nº art. 36, alínea “j”, do Decreto-Lei nº 73, de 20 de novembro de 1966, e no 

art. 9º, inciso VI, da Resolução CNSP nº 6, de 3 de outubro de 1988, 

 

DELIBEROU: 

Art. 1º Alterar e consolidar os procedimentos de atendimento às consultas formuladas por 

pessoas físicas ou jurídicas, que passam a ser disciplinados nos termos da presente Deliberação. 

Art. 2º Define-se como consulta, para fins desta Deliberação, o requerimento que tenha por objetivo 

a obtenção de informação sobre as empresas e os mercados fiscalizados ou a manifestação acerca de 

dispositivos da legislação que rege os mercados de seguro, de capitalização e de previdência complementar 

aberta, bem como sobre projetos de lei e qualquer outra matéria afeta ao âmbito de atuação da Susep. 

Art. 3º As consultas devem ser formuladas por meio de correspondência, delas contendo, necessa-

riamente, os seguintes itens: 

I – qualificação do consulente; 

II – narração dos fatos relacionados à consulta, que servem de base e justificativas para sua 

formulação e evidenciam o interesse do consulente, indicando, quando for o caso, os dispositivos legais 

e regulamentares pertinentes; e 

III – conteúdo da consulta, expresso sob a forma de quesitos. 

§ 1º No caso de pessoas físicas, devem constar da qualificação o nome e endereço 

completos e, se possível, telefone, fax ou e-mail. 

§ 2º No caso de pessoas jurídicas, devem constar da qualificação a razão social, número 

de registro no CNPJ e endereço completo da sede social. 

Art. 4º Tratando-se de pessoa jurídica cuja atividade esteja sujeita à fiscalização da Susep, a 

consulta deve ser firmada pelo titular da empresa ou pelo diretor que, formalmente, detenha poderes 

de representação junto à Susep. 

Art. 5º Sempre que a consulta for apresentada por intermédio de representante legal do interes-

sado, deve ser acompanhada de cópia do respectivo instrumento de mandato. 

º
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Art. 6º As consultas devem ser dirigidas à Sede da Susep ou às suas unidades regionais, cabendo 

aos respectivos serviços de protocolo providenciar o encaminhamento à Divisão de Atendimento a 

Consultas – DIACO, para registro, distribuição e controle. 

Art. 7º Serão arquivadas, por insubsistência, as consultas formuladas em desacordo com o dis-

posto nos arts. 3º, 4º e 5º desta Deliberação ou cujo objeto consistir no exame de atos societários, 

condições gerais, notas técnicas, regulamentos e demais elementos de plano a qualquer tempo 

submetidos à analise da Susep. 

Parágrafo Único. As restrições a que se refere o caput deste artigo não se aplicam às consultas 

provenientes do Ministério Público e dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como de insti-

tuições diplomáticas, organismos internacionais e órgãos de comunicação. 

Art. 8º Nos casos de consultas formuladas por consumidores, cujo objeto tenha origem em relação 

contratual firmada entre o consulente e qualquer agente dos mercados fiscalizados pela Susep, o assunto deve 

ser submetido ao setor de relações com o público, não sendo aplicável o rito previsto nesta Deliberação. 

Art. 9º Fica a cargo da Divisão de Atendimento a Consultas – DIACO - o encaminhamento das 

consultas às unidades competentes, para exame e elaboração da resposta. 

Art. 10 As consultas relativas à constituição de empresa, capital mínimo, provisões técnicas, limites 

técnicos, margem de solvência, ativos garantidores de provisões técnicas, informação sobre operações 

de resseguro, atividades de corretores e empresas fiscalizadas serão encaminhadas ao Departamento 

de Controle Econômico – DECON. 

Art. 11 As consultas relativas a planos, tarifas, condições gerais, particulares e especiais, seguros 

obrigatórios, seguros em moeda estrangeira e contratação de seguro no exterior serão encaminhadas 

ao Departamento Técnico-Atuarial – DETEC. 

Art. 12 As consultas relativas a aspectos operacionais das empresas sujeitas à fiscalização da 

Susep, especialmente nas hipóteses de direção fiscal, intervenção e liquidação extrajudicial, serão 

encaminhadas ao Departamento de Fiscalização – DEFIS. 

Art. 13 As consultas relativas à base de cálculo, controle e arrecadação da taxa de fiscalização 

imposta aos mercados fiscalizados pela Susep devem ser encaminhadas ao Departamento de 

Administração e Finanças – DEAFI. 

Art. 14 Fica a cargo do Gabinete do Superintendente responder às consultas formuladas por 

órgãos do Poder Legislativo e por titulares de órgãos da Administração Pública, entidades de direito 

público, órgãos representativos de categoria econômica ou profissional, de âmbito nacional ou interna-

cional, ouvidos, quando necessário, a Procuradoria Geral Federal - PRGER - e as unidades competentes a 

que se referem os artigos 10, 11, 12 e 13 desta Deliberação. 
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Art. 15 As consultas provenientes do mercado internacional ou relativas à participação da Susep 

em comissões e grupos de trabalho que envolvam relações internacionais serão recebidas e respon-

didas diretamente pelo Coordenador Geral de Relações Internacionais, ouvidos, quando necessário, a 

Procuradoria Geral Federal - PRGER e as unidades competentes a que se referem os artigos 10, 11, 12 e 13 

desta Deliberação. 

Art. 16 As consultas que envolvam questões juridicamente controversas e que, provenientes de 

outros órgãos da Administração ou do Poder Legislativo, tenham como objeto projetos de norma serão 

encaminhadas, pela unidade competente na forma do disposto nos artigos 9º, 10, 11, 12 e 13 desta 

Deliberação, à Procuradoria Geral – PRGER - para prévia manifestação. 

Art. 17 As consultas que tenham por objetivo a obtenção de informações sobre legislação que 

rege os mercados fiscalizados pela Susep, sem abordagem interpretativa, devem ser dirigidas dire-

tamente ao Centro de Documentação – CEDOC, podendo ser formuladas e respondidas por qual-

quer forma de comunicação, sem necessidade de observância do disposto nos parágrafos 1º e 2º do 

art. 3ºdesta Deliberação. 

Art. 18 As consultas que tenham por objetivo a obtenção de dados estatísticos serão dirigidas dire-

tamente ao Centro de Estatística – CEEST, podendo ser respondidas sem necessidade de observância do 

disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 3º desta Deliberação. 

Art. 19 A unidade responsável pelo atendimento deve indeferir a consulta que: 

I – não descrever exatamente o fato a que se refere; 

II – versar sobre direito em tese; e

III – já houver sido objeto de manifestação anterior, ainda não modificada, proferida em consulta 

ou processo administrativo em que tenha sido parte o consulente. 

Art. 20 A unidade responsável pelo atendimento à consulta poderá proceder ao saneamento de 

vícios, devendo ser o consulente notificado, por qualquer forma de comunicação que permita comprova-

ção de recebimento, para cumprimento, no prazo de quinze dias, das exigências que se fizerem necessá-

rias, sob pena de arquivamento da consulta. 

Art. 21 No prazo máximo de quinze dias, contados da data de recebimento da consulta ou antes 

do vencimento do prazo estabelecido pelo Poder Judiciário ou Ministério Público, a unidade compe-

tente deve encaminhar a resposta ao consulente ou, na hipótese prevista nº art. 14 desta Deliberação, ao 

Gabinete Superintendente, devendo em qualquer caso, ser enviada cópia da resposta final para a Divisão 

de Atendimento a Consultas – DIACO. 

§ 1º Sem prejuízo da fluência do prazo estabelecido no “caput” deste artigo, a resposta que, 

por sua abrangência e generalidade, possa vir a subsidiar atendimento a consultas análogas, ou que 
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seja de especial relevância para os mercados supervisionados, deve ser previamente submetida pela 

unidade competente ao Conselho Diretor. 

§ 2º A matéria de que trata o § 1º deste artigo será atribuída para apreciação por um dos 

diretores, o qual terá o prazo de 30 (trinta) dias para sugerir ao Conselho Diretor o tratamento a ser 

dado à questão. 

§ 3º A Divisão de Atendimento a Consultas – DIACO - manterá banco de dados contendo as 

consultas recebidas e as respostas fornecidas. 

Art. 22 O consulente pode, quando entender que a resposta à sua consulta não foi satisfatória, 

seja por necessidade de esclarecimento ou discordância, formular pedido de revisão devidamente 

fundamentado. 

Art. 23 O pedido de revisão deve ser apreciado pela unidade que examinou o assunto original-

mente e, no caso de indeferimento, ser encaminhado ao Conselho Diretor, na forma do § 2º do art. 21 

desta Deliberação. 

Art. 24 Os prazos estabelecidos nesta Deliberação serão contínuos, excluindo-se de sua contagem 

a data de início e incluindo-se a de vencimento. 

Art. 25 A consulta não suspende ou interrompe os prazos a que, porventura, estiver sujeito 

o consulente. 

Art. 26 Esta Deliberação entra em vigor nesta data. 

Art. 27 Fica revogada a Deliberação Susep no 64, de 24 de outubro de 2001. 

RENÊ GARCIA JUNIOR

Superintendente
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Anexo 4 | DELIBERAÇÃO Susep nº 111, de 24 de novembro de 2005

Altera a Deliberação Susep nº 94, de 7 de julho de 2004.

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – Susep, torna público 

que o Conselho Diretor desta Autarquia, em Sessão Ordinária realizada em 28 de junho de 2005, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 10, inciso XI do Regimento Interno de que trata a Deliberação Susep 

nº 110, de 20 de setembro de 2005,

DELIBEROU:

Art. 1º Incluir o parágrafo único no artigo 10 da Deliberação Susep nº 94, de 7 de julho de 2004, 

o qual terá a seguinte redação:

“Parágrafo Único: as consultas que se referem a dados cadastrais ou situação de registros de 

corretores, recepcionadas pelas unidades regionais, deverão ser respondidas diretamente ao consulente, 

na forma dos modelos de ofícios anexos a presente Deliberação”.

Art. 2º Alterar o disposto no artigo 10 da Deliberação Susep nº 94, de 7 de julho de 2004, que 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 As consultas relativas à constituição de empresa, capital mínimo, margem de solvên-

cia, ativos garantidores de provisões técnicas, informação sobre operações de resseguro, atividades de 

corretores e empresas fiscalizadas serão encaminhadas ao Departamento de Controle Econômico – 

DECON desta Autarquia”.

Art. 3º Alterar o disposto no artigo 11 da Deliberação Susep nº  94, de 7 de julho de 2004, que passa 

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 As consultas relativas a planos, tarifas, condições gerais, particulares e especiais, seguros 

obrigatórios, seguros em moeda estrangeira, contratação de seguro no exterior, e provisões técnicas e 

limites técnicos, serão encaminhadas ao Departamento Técnico Atuarial – DETEC desta Autarquia”.

Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

RENÊ GARCIA JR.

Superintendente
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Superintendência de Seguros Privados

Ofício Susep/(sigla do setor) nº/(ano).

(local), (dia) de (mês) de ano).

Assunto: < Especificar o assunto da comunicação >

   Processo Susep nº nnn < Opcional >

Senhor(a) < Juiz de Direito | Desembargador | Procurador | Promotor... >,

Reportamo-nos ao Ofício nº ..., de (dia) de (mês) de (ano), e informamos que nos arquivos de 

corretores de seguros desta Autarquia não localizamos registro de sociedade corretora em nome de 

< Razão Social da Empresa > inscrita no CNPJ sob o nº....

Informamos, ainda, que com relação ao Sr.(a) ............., localizamos registro, como corretor(a) de segu-

ros de todos os ramos de seguros (danos e/ou pessoas), capitalização e previdência, sob o no ........, com 

situação “ativa”, ou situação de “não recadastrada”, com endereço residencial à < Logradouro, Bairro, 

Cidade, Estado, CEP >.

Atenciosamente,

(assinatura)

(NOME, em letras maiúsculas e negrito).

< cargo >

A Sua Senhoria ou Excelência < conforme anexo II, da Instrução Susep Nº 38, de 24 de novembro de 2005. >, 

o (a) Senhor (a)

(NOME, em letras maiúsculas e negrito)

< Cargo que ocupa > da < Razão Social da Empresa >

< Endereço Completo do Destinatário ou da Empresa >

CEP < nnnnn.nnn > – < Cidade – UF >
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Superintendência de Seguros Privados

Ofício Susep/(sigla do setor) nº/(ano).

(local), (dia) de (mês) de ano).

Assunto: < Especificar o assunto da comunicação >

   Processo Susep nº nnn < Opcional >

Senhor(a) < Juiz de Direito | Desembargador | Procurador | Promotor... >,

Reportamo-nos ao seu Ofício nº ... de (dia) de (mês) de (ano), e informamos que localizamos o regis-

tro Susep nº ...., em nome de < Razão Social da Empresa >, inscrita no CNPJ sob o nº .................., com sede 

social à , < Logradouro, Bairro, Cidade, Estado, CEP >, com situação cadastral “não recadastrada”, por não 

ter efetuado o recadastramento instituído pela Circular Susep nº 299, de 22 de julho de 2005.

Informamos, ainda, que a Sociedade Corretora supracitada tem como sócio(a) corretor(a) de segu-

ros responsável, Sr.(a), (nome), Registro Susep nº ......., com endereço residencial à < Logradouro, Bairro, 

Cidade, Estado, CEP >, com situação cadastral “não recadastrada”, por não ter efetuado o recadastramento 

instituído pela Circular Susep nº 299, de 22 de julho de 2005.

Atenciosamente,

(assinatura)

(NOME, em letras maiúsculas e negrito).

< cargo >

A Sua Senhoria ou Excelência < conforme anexo II, da Instrução Susep nº 38, de 24 de novembro de 2005. >, 

o (a) Senhor (a)

(NOME, em letras maiúsculas e negrito)

< Cargo que ocupa > da < Razão Social da Empresa >

< Endereço Completo do Destinatário ou da Empresa >

CEP < nnnnn.nnn > – < Cidade – UF >
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Superintendência de Seguros Privados

Ofício Susep/(sigla do setor) nº/(ano).

(local), (dia) de (mês) de ano).

Assunto: < Especificar o assunto da comunicação >

   Processo Susep nº nnn < Opcional >

Senhor(a) < Juiz de Direito | Desembargador | Procurador | Promotor... >,

Reportamo-nos ao seu Ofício nº ... de (dia) de (mês) de (ano), e informamos que localizamos o regis-

tro Susep nº ...., em nome de < Razão Social da Empresa >, inscrita no CNPJ sob o nº ...............com sede 

social à , < Logradouro, Bairro, Cidade, Estado, CEP >, com situação cadastral “ativa”.

Informamos, ainda, que a Sociedade Corretora tem como sócio(a) corretor(a) de seguros responsá-

vel, Sr.(a), (nome), Registro Susep nº ......., com endereço residencial à < Logradouro, Bairro, Cidade, Estado, 

CEP >.

Atenciosamente,

(assinatura)

(NOME, em letras maiúsculas e negrito).

< cargo >

A Sua Senhoria ou Excelência < conforme anexo II, da Instrução Susep nº 38, de 24 de novembro de 2005. >, 

o (a) Senhor (a)

(NOME, em letras maiúsculas e negrito)

< Cargo que ocupa > da < Razão Social da Empresa >

< Endereço Completo do Destinatário ou da Empresa >

CEP < nnnnn.nnn > – < Cidade – UF >
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Anexo 5 | CIRCULAR Susep nº 292, de 18 de maio de 2005

Disciplina o atendimento ao consumidor dos mercados supervisiona-

dos e a transformação de suas denúncias em processos administrativos 

sancionadores – PAS. 

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – Susep torna público 

que o Conselho Diretor desta Autarquia, em sessão ordinária realizada em 11 de maio de 2005, tendo 

em vista o que dispõe o Decreto nº 96.904, de 3 de outubro de 1988, e fazendo uso das atribuições 

que lhe confere o inciso I do artigo 22 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Susep nº 105, 

de  11 de fevereiro de 2005, 

RESOLVEU: 

Art. 1º Disciplinar o atendimento ao consumidor dos mercados supervisionados e a transformação 

de suas denúncias em processos administrativos sancionadores – PAS. 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 2º O setor de atendimento ao público da Susep, na sede ou nas unidades regionais, 

processará os pedidos de esclarecimento e denúncias dos consumidores dos mercados supervisionados, 

seus beneficiários e representantes. 

Art. 3º As demandas dos consumidores, após analisadas pelo setor de atendimento ao público da 

Susep, na sede ou nas unidades regionais, serão classificadas quanto ao tipo e direcionadas adequadamente. 

Art. 4º As consultas terão o tratamento determinado pela Deliberação Susep nº 94, de  

7 de julho de 2004. 

Art. 5º As denúncias obedecerão ao disposto nesta Circular. 

Art. 6º A Susep disponibilizará, para o atendimento ao público: 

I – números de telefone, para contato; 

II – endereço para correspondência e atendimento pessoal, na sede e nas unidades regionais; e 

III – endereço eletrônico para recebimento de mensagens. 

Art. 7º O serviço de atendimento telefônico prestará esclarecimentos e informações de caráter 

geral sobre: 

I – as pessoas físicas e jurídicas fiscalizadas, cujos dados sejam públicos e disponibilizados nos 

sistemas informatizados de cadastro da Susep; 
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II – as Ouvidorias reconhecidas pela Susep, para fins de contato; 

III – instruções para formalização de demanda, seja consulta técnica, pedido de esclarecimento 

ou denúncia; 

IV – questões simples, que não demandem pesquisa ou análise de dispositivos legais; e

V – o órgão público competente, para fins de encaminhamento da demanda, caso o assunto não 

seja de alçada da Susep. 

CAPÍTULO II 

DAS DENÚNCIAS E DO PROCEDIMENTO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – PAC 

Art. 8º Em se tratando de denúncia relativa a seguro de vida, planos previdenciários parametri-

zados pelo Departamento Técnico Atuarial – DETEC, da Susep ou sobre cálculos atuariais em geral e, 

havendo informações suficientes, um atendente especializado do setor de atendimento ao público da 

Susep, na sede ou nas unidades regionais, poderá utilizar sistema informatizado específico, para confec-

ção de planilha de cálculo dos montantes devidos (benefícios, indenizações ou resgates), entregando-a ao 

reclamante, no ato do atendimento. 

Parágrafo Único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, estando o consumidor satisfeito com 

a resposta obtida e não havendo pleitos adicionais perante a empresa supervisionada, a demanda poderá 

ser finalizada sem a instauração de PAC. 

Art. 9º Nos casos de atendimento pessoal, pelo setor de atendimento ao público da Susep, na sede 

ou nas unidades regionais, em qualquer hipótese, ressalvado o disposto no artigo 8º desta Circular, será 

preenchido formulário de atendimento padronizado, conforme modelo constante do anexo IV, em 3 (três) 

vias, sendo a primeira, para o consumidor; a segunda, para envio por carta à reclamada e a terceira, para 

registro na Susep. 

Parágrafo Único. O reclamante receberá, no primeiro atendimento pessoal, além do formulário 

referido no caput deste artigo, cópia do anexo I desta Circular. 

Art. 10 No caso de sociedade supervisionada cuja Ouvidoria ou sistema semelhante de atendi-

mento ao consumidor tenha sido reconhecido pela Susep, previamente à instauração de PAC, será regis-

trada a denúncia e enviada correspondência às partes envolvidas, observados os modelos constantes dos: 

I – anexos V e VI, para a sociedade reclamada e para o reclamante, respectivamente, no caso de 

denúncia enviada por mensagem eletrônica; e 

II – anexos VII e VIII, para, respectivamente, a sociedade reclamada, no caso de denúncia enviada 

por correspondência ou mediante atendimento pessoal, e para o reclamante, no caso de denúncia formu-

lada por correspondência. 

Art. 11 No caso de sociedade ou entidade que não possua Ouvidoria ou sistema semelhante de 

atendimento ao consumidor reconhecido pela Susep e na hipótese em que, reconhecida a Ouvidoria 



58

ou o sistema semelhante de atendimento, o consumidor pretenda apresentar denúncia, por não ter 

sido atendido no prazo estabelecido ou por estar insatisfeito com o atendimento recebido, será, então, 

instaurado PAC. 

Art. 12 Nas hipóteses previstas no artigo 11 desta Circular, serão enviadas correspondências 

à sociedade reclamada, no caso de denúncia formulada em atendimento pessoal, por correspondência 

ou mensagem eletrônica, e ao reclamante, no caso de denúncia formulada por correspondência ou men-

sagem eletrônica, observados os modelos constantes dos anexos IX e X, respectivamente. 

Art. 13 Sendo necessária a complementação da instrução dos autos, os documentos faltantes 

serão solicitados ao reclamante e à reclamada, por ocasião da instauração do PAC. 

§ 1º Na hipótese de o reclamante não apresentar os documentos listados no anexo I ou não 

complementar, no prazo determinado, a documentação solicitada, o setor de atendimento ao público 

da Susep, na sede ou nas unidades regionais, poderá arquivar o PAC ou cumprir o disposto no artigo 14 

desta Circular, ressalvando a falta da documentação exigida e apontando, fundamentalmente, a existência 

de indícios que comprovem a ocorrência de irregularidades. 

§ 2º Na hipótese de não atendimento, pela sociedade reclamada, à solicitação do setor de 

atendimento ao público da Susep, na sede ou nas unidades regionais, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data de recebimento da solicitação, o Departamento de Fiscalização – DEFIS da Susep aplicará 

as sanções cabíveis e procederá à inclusão da sociedade reclamada no cadastro de pendências, conforme 

previsto nas normas vigentes. 

Art. 14 O setor de atendimento ao público da Susep, na sede ou nas unidades regionais, encami-

nhará o PAC adequadamente instruído ao DEFIS ou à Gerência de Fiscalização da unidade regional, para 

análise da existência de indícios da prática de infração pela sociedade reclamada e, em caso positivo, 

instauração do PAS. 

§ 1º Havendo necessidade de confirmação dos valores de benefício, resgate ou indenização, 

relativos a planos previdenciários, títulos de capitalização ou seguros de vida e de cálculos atuariais em 

geral, previamente à remessa ao DEFIS, o PAC deverá ser encaminhado ao DETEC, para análise técnica, 

elaboração de cálculos e emissão de parecer. 

§ 2º O setor de atendimento ao público da Susep, na sede e nas unidades regionais, e as res-

pectivas Gerências de Fiscalização somente poderão arquivar o PAC na ausência de indícios suficientes 

de cometimento de irregularidades, mesmo no caso de ser o arquivamento requerido pelo reclamante 

e ainda que o seu pleito tenha sido atendido, após a formalização da denúncia perante a Susep. 

Art. 15º No caso de encerramento e arquivamento do PAC, a sociedade reclamada e o reclamante 

serão comunicados, nos termos dos modelos de correspondência constantes, respectivamente, dos ane-

xos XI e XII desta Circular. 

Art. 16º No caso de conversão do PAC em PAS, o número deste último será informado ao recla-

mante, nos termos do modelo de correspondência constante do anexo XIII, e a sociedade reclamada será 

intimada para exercer seu direito de defesa, de acordo com as normas que regulam a matéria. 
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Art. 17º As demandas relativas a denúncias de consumidores encaminhadas à Procuradoria 

Federal junto à Susep – PRGER ou ao Procurador Regional, pelo Poder Judiciário ou pelo Ministério 

Público, resultarão na instauração de PAC-Judiciário. 

§ 1º O PAC-Judiciário será encaminhado ao DEFIS, para análise da existência de indícios 

suficientes de cometimento de irregularidades pela sociedade supervisionada e, em caso positivo, 

resultará na instauração do respectivo processo administrativo sancionador – PAS. 

§ 2º Havendo necessidade de confirmação dos valores de benefício, resgate ou indenização, 

relativos a planos previdenciários, títulos de capitalização ou seguros de vida e de cálculos atuariais 

em geral, previamente à remessa ao DEFIS, o PAC-Judiciário será encaminhado ao DETEC, para 

análise técnica, elaboração de cálculos e emissão de parecer. 

§ 3º Encerrado o PAC-Judiciário, convertido ou não em PAS, o DEFIS dará ciência à PRGER 

sobre a decisão, visando à devida comunicação ao órgão que formulou a demanda. 

Art. 18º O setor de atendimento ao público da Susep, na sede ou nas unidades regionais, o DEFIS 

e os demais setores da Susep responsáveis pelo cumprimento desta circular deverão manter os registros: 

I – das demandas dos consumidores encaminhadas a ouvidorias ou sistemas de atendimento 

ao consumidor reconhecidos pela Susep; 

II – dos PAC instaurados; e 

III – dos PAS originados de PAC ou PAC-Judiciários. 

Art. 19º Os registros referidos no artigo 18 desta circular deverão permitir: 

I – a elaboração de estatísticas, por assunto, referentes ao nível de conversão de denúncias em PAC; 

II – a elaboração de estatísticas, por assunto, referentes aos PAS instaurados a partir do PAC 

e do PAC- Judiciário; e 

III – a relação entre cada denúncia, PAC e PAS. 

Art. 20º Caberá ao setor de atendimento ao público da Susep, mediante solicitação formal das 

chefias de departamento, proceder a eventuais alterações nos anexos I, II e III desta circular. 

Art. 21º Esta circular entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação, ficando revogadas 

a Circular Susep nº 274, de 3 de novembro de 2004; a Deliberação Susep nº 79, de 8 de novembro de 2002, 

e a alínea “a” do Parágrafo Único do artigo 1º da Circular Susep nº 234, de 28 de agosto de 2003. 

RENÊ GARCIA JR. 

Superintendente 
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CIRCULAR Susep nº 292, de 18 de maio de 2005 – ANEXO I 

DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS, PELO RECLAMANTE PARA INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO 

DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – PAC 

a) requerimento à Susep, devidamente datado e assinado pelo interessado, incluindo a narração 

dos fatos e com indicação da divergência ou dúvida; 

b) interessado pessoa física – qualificação, cópia do documento de identidade, CPF e informações 

para contato; 

c) interessado pessoa jurídica – qualificação, estatuto ou contrato social e informações 

para contato; 

d) representante legal de pessoa física ou jurídica – qualificação, procuração ou instrumento 

que comprove seus poderes de representação, documento de identidade, CPF e informações 

para contato; 

e) resposta final da Ouvidoria ou do setor de atendimento da empresa reclamada ou compro-

vante de que o pleito apresentado à Susep foi encaminhado à empresa, após transcorrido o prazo 

estabelecido em norma. No caso de solicitação de cálculos atuariais, deverão ser respeitadas as 

disposições contidas no anexo III desta circular; e

f) documentos específicos do ramo, conforme indicado a seguir: 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DO RAMO 

1 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 

1.1 | Cálculos Atuariais e Conferência ou Divergência de Valores de Benefícios ou Valores Garantidos 

a) documento de identidade do participante; 

b) CPF do participante (dispensável se o número de CPF constar do documento de identidade); 

c) comprovante dos 3 (três) últimos pagamentos de contribuição; 

d) documento de identidade do interessado, se este for diferente do participante; 

e) documento comprobatório da relação existente com o participante (o próprio / beneficiário /

procurador);

f) certidão de óbito (em caso de morte); 

g) documento de habilitação ao benefício ou resgate (caso o participante ou beneficiário 

tenha se habilitado); 

h) declaração médica comprobatória da invalidez total e permanente (em caso de invalidez total 

e permanente); 

i) comprovantes das contribuições pagas relativas ao período reclamado (em caso de solicitação 

relativa a reajuste de contribuições); 

j) comprovantes dos valores pagos ao participante/beneficiário a título de benefício ou valores 

garantidos (resgate / saldamento), com indicação das respectivas datas de pagamento; 

k) comprovante dos 3 (três) últimos pagamentos de benefícios, por parte da empresa (em caso de 

assistido já em gozo de benefício sob forma de renda);

l) proposta de inscrição (recomendável); 
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m) certificado de participante (recomendável);  e

n) documento de solicitação de portabilidade, devidamente assinado pelo participante e proto-

colado pela entidade aberta de previdência complementar – EAPC, com indicação das respectivas 

datas para sua efetivação (em caso de denúncia inerente a cálculos atuariais ou divergências de 

valores que envolvam o instituto da portabilidade - recomendável).

1.2 | Atraso ou Negativa na Efetivação da Portabilidade 

a) proposta de inscrição da EAPC receptora; 

b) documento de solicitação de portabilidade, devidamente assinado pelo participante e protoco-

lado pela EAPC, com indicação das respectivas datas para sua efetivação; e

c) proposta de inscrição da EAPC cedente (recomendável).

1.3 | Propaganda Enganosa 

a) comprovante de todo e qualquer material de caráter publicitário ou comercial (folder, planfleto, 

homepage, etc.); 

b) proposta de inscrição (recomendável); e

c) cópia do regulamento do plano (recomendável). 

2 | SEGURO

2.1 | Ramo Vida/Acidentes Pessoais 

2.1.1 | Atraso ou Negativa de Pagamento da Indenização 

a) apólice; 

b) aviso de sinistro; 

c) proposta de seguro, contendo declaração de saúde assinada pelo segurado; 

d) comprovante de entrega dos documentos exigidos pela seguradora para regulação do sinistro; 

e) certificado individual, vigente na data do sinistro (em caso de VG); 

f) certidão de óbito (em caso de morte); 

g) laudo médico que ateste ser a invalidez permanente e indique seu percentual (em caso de inva-

lidez por acidente); 

h) laudo médico que ateste ser a invalidez total e permanente (em caso de invalidez por doença); e

i) comprovante dos 3 (três) últimos pagamentos de prêmio anteriores à ocorrência do sinistro 

(recomendável).

2.1.2 | Cálculos Atuariais e Conferência ou Divergência de Valores de Indenização 

a) aviso de sinistro; 

b) certidão de óbito (em caso de morte); 

c) documento de identidade do segurado, se este for diferente do interessado; 

d) laudo médico que ateste ser a invalidez permanente e indique seu percentual (em caso de inva-

lidez por acidente); 

e) laudo médico que ateste ser a invalidez total e permanente (em caso de invalidez por doença); 

f) proposta de seguro (recomendável); 
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g) apólice/certificado individual, vigente na data do sinistro (recomendável); 

h) comprovante dos 3 (três) últimos pagamentos de prêmio anteriores à ocorrência do sinistro 

(recomendável); e

i) comprovantes dos valores pagos ao segurado/beneficiário a título de indenização, com indicação 

das datas dos respectivos pagamentos (recomendável).

2.1.3 | Conferência ou Divergência de Reajuste de Prêmio

a) comprovantes dos prêmios pagos relativos ao período reclamado; 

b) documento de identidade do segurado, se este for diferente do interessado; 

c) proposta de seguro (recomendável); e

d) apólice/certificados individuais relativos ao período reclamado (recomendável).

2.1.4 | Portabilidade 

a) proposta de inscrição da seguradora receptora; 

b) documento de solicitação de portabilidade, devidamente assinado pelo segurado e proto   - 

colado pela seguradora cedente, com indicação das respectivas para sua efetivação; e

c) proposta de inscrição da seguradora cedente (recomendável).

2.2 | Ramos DPVAT e DPEM 

a) bilhete de seguro (DPVAT Categorias 3 e 4 – Até dez/2004 e DPEM); 

b) aviso de sinistro; 

c) documento de registro da ocorrência; 

d) certidão de óbito (em caso de morte) ou certidão de auto de necropsia (em caso de morte a 

posteriori ou de descrição inexata na certidão de óbito); 

e) comprovante da qualidade de beneficiário (em caso de morte); 

f) laudo médico que ateste ser a invalidez permanente e indique o seu percentual (em caso de 

invalidez); 

g) comprovantes de pagamento das despesas médicas (em caso de reembolso de despesas 

médicas); 

h) recibo de pagamento da indenização (em caso de divergência de valores pagos); e

i) comprovante de entrega dos documentos exigidos, pela seguradora, para regulação do sinistro 

(recomendável). 

2.3 | Seguros de Dano 

2.3.1 | Atraso, Negativa ou Divergência de Pagamento da Indenização 

a) apólice; 

b) condições gerais, especiais e/ou particulares; 

c) aviso de sinistro; 

d) comprovantes de pagamento de prêmio, até a data do sinistro; 

e) proposta de seguro (em caso de atraso ou negativa); 

f) recibo de pagamento da indenização (em caso de divergência de valores pagos); 
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g) questionário de avaliação de risco (recomendável); 

h) documento de registro da ocorrência (recomendável); e

i) comprovante de entrega dos documentos exigidos, pela seguradora, para regulação do sinistro 

(recomendável).

2.3.2 | Divergências Quanto a Valores Oriundos de Devolução de Prêmio 

a) apólice; 

b) condições gerais, especiais e/ou particulares; 

c) comprovantes de pagamento de prêmio, até a data do cancelamento do seguro; 

d) cópia do comprovante de entrega da solicitação de cancelamento à seguradora; 

e) data do efetivo cancelamento pela seguradora; e

f) demonstrativo dos valores pagos (prêmios e devolução, com indicação das respectivas datas). 

2.4 | Propaganda Enganosa 

a) apólice; 

b) condições gerais, especiais e/ou particulares; e

c) comprovante de todo e qualquer material de caráter publicitário ou comercial (folder, planfleto, 

homepage, etc.).

3 | CAPITALIZAÇÃO 

3.1 | Cálculos Atuariais e Conferência ou Divergência de Valores de Resgates/Sorteios 

a) proposta de subscrição do título de capitalização; 

b) comprovante de pagamento do resgate/sorteio; 

c) comprovante de pagamento de parcelas do título de capitalização; 

d) solicitação de resgate pelo titular (recomendável); e

e) condições gerais do título de capitalização (recomendável).

3.2 | Propaganda Enganosa 

a) proposta de subscrição do título de capitalização; 

b) condições gerais do título de capitalização (recomendável); e

c) comprovante de todo e qualquer material de caráter publicitário ou comercial (folder, planfleto, 

homepage, etc.). 

4 | CORRETORES 

4.1 | Fracionamento de Prêmio – Caso o corretor tenha recebido do segurado, para pagamento à 

 vista de seguro realizado por seu intermédio 

a) recibo referente ao pagamento do prêmio do seguro ao corretor; 

b) microfilmagem do cheque oferecido para pagamento do prêmio ou comprovante de depósito 

bancário; 

c) proposta de seguro;

d) apólice; e
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e) em caso de ocorrência de sinistro, apresentar o comprovante da negativa de indenização 

pela seguradora.

4.2 | Não Recolhimento ou Repasse a Menor ao Caixa da Sociedade do Prêmio – Caso o correto 

 tenha recebido do segurado para -pagamento de seguro realizado por seu Intermédio 

a) recibo referente ao pagamento do prêmio do seguro ao corretor; 

b) microfilmagem dos cheques oferecidos para pagamento dos prêmios ou comprovante dos 

depósitos bancários; e

c) em caso de ocorrência de sinistro, apresentar comprovante da negativa de indenização 

pela seguradora.

4.3 | Mudança de Endereço sem Prévia Comunicação a Susep 

Aviso de recebimento e cópia de correspondência (envelope), contendo informações da EBCT, 

atestando mudança de endereço do destinatário. 

4.4 | Uso do Nome Fantasia em Material de Expediente ou Comercial, sem Registro de uma das  

         Expressões “Corretora de Seguros” ou “Corretagem de Seguros”: 

Comprovante de todo e qualquer material de caráter publicitário ou comercial (folder, panfleto, 

homepage, proposta, recibo, carta, etc.), em que a identificação da sociedade corretora não contenha 

a expressão “corretora de seguros” ou “corretagem de seguros”. 

4.5 | Cobrança de Taxa de Inscrição, na Contratação de Título de Capitalização, Plano  

            Previdenciário ou Seguro 

a) recibo referente ao pagamento do prêmio ou da contribuição previdenciária ao corretor; 

b) microfilmagem dos cheques oferecidos para pagamento do prêmio ou contribuição 

previdenciária ou comprovantes de depósitos bancários; e

c) proposta de seguro, previdência ou capitalização. 

5 | DEMAIS DENÚNCIAS 

Documentação comprobatória da irregularidade apontada ou indicação dos elementos que a 

caracterizem. 
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CIRCULAR Susep nº 292, de 18 de maio de 2005 – ANEXO II 

DOCUMENTOS QUE DEVEM SER SOLICITADOS À SOCIEDADE OU ENTIDADE: 

1 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 

1.1 | Cálculos Atuariais e Conferência ou Divergência de Valores de Benefícios ou Valores 

 Garantidos Referentes a Planos de Previdência Complementar Aberta 

a) tipo de plano (bloqueado / novo); 

b) descrição completa dos benefícios e valores garantidos oferecidos, assim como carências / con-

dições para sua concessão; 

c) demonstrativo completo das contribuições efetuadas pelo participante, discriminadas por bene-

fício, origem, acréscimo e novação, e de acordo com as variações da moeda, assim como os valores 

iniciais dos benefícios contratados para todos os planos; 

d) demonstrativo completo das contribuições efetuadas pela instituidora, discriminadas por bene-

fício, origem e acréscimo, e de acordo com as variações da moeda, assim como os valores iniciais 

dos benefícios contratados para todos os planos coletivos (no caso de plano coletivo custeado pela 

instituidora); 

e) demonstrativo de cálculo dos benefícios ou valores garantidos, na data em que se tornaram exi-

gíveis, referente à parcela da contribuição custeada pelo participante; 

f) demonstrativo de cálculo dos benefícios ou valores garantidos na, data em que se tornaram 

exigíveis, referente à parcela da contribuição custada pela instituidora (no caso de plano coletivo 

custeado pela instituidora); 

g) cópias de todas as propostas de inscrição / certificado; 

h) cópia de termo de transferência (em caso de transferência); 

i) cópia dos regulamentos e das notas técnicas, com indicação dos números dos respectivos pro-

cessos Susep, referentes aos planos contratados; 

j) cópia do contrato e eventuais aditivos (em caso de plano coletivo); 

k) descrição completa para a concessão dos benefícios e valores garantidos custeados pela institui-

dora, considerando as cláusulas de vesting nos planos coletivos (no caso de plano coletivo custeado 

pela instituidora); 

l) documento que comprove a anuência do participante quanto a eventuais acréscimos nos valores 

das contribuições acima do indexador e ajuste etário previsto no plano novo; 

m) cópia dos comprovantes de eventuais valores pagos ao participante / beneficiário(s), a título de 

benefício ou valor garantido; 

n) planilha de rendas vencidas e pagas, com indicação das respectivas datas de pagamento; 

o) planilha de rendas devidas, com indicação das respectivas datas; 

p) critério de atualização dos benefícios, concedidos sob forma de renda; 

q) certidão de óbito do participante (em caso de morte);

r) declaração médica que comprove a invalidez total e permanente do participante (em caso de 

invalidez total e permanente); 

s) avaliação atuarial da taxa média, no mês de óbito do participante (em caso morte em planos 

com o critério de cálculo da tarifa por taxa média); 
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t) documento de habilitação ao benefício ou valor garantido; 

u) documento de solicitação de portabilidade, devidamente assinado pelo participante e 

protocolado pela EAPC, com indicação das respectivas datas para sua efetivação; e

v) demonstrativo de cálculo da provisão técnica de excedentes financeiros (caso o plano 

ofereça resultados financeiros). 

1.2 | Seguros – No caso de ter havido contratação de seguro em conjunto com plano de 

 previdência complementar aberta: 

a) apólice, respectivas propostas, assinadas pelo estipulante, e eventuais endossos que comprovem a 

taxa vigente, à época do sinistro, para cada cobertura contratada (ou as taxas vigentes, durante o perí-

odo reclamado, para cada cobertura contratada – em caso de solicitação relativa a reajuste de prêmios); 

b) cartão-proposta, assinado pelo segurado ou outro documento comprobatório de sua adesão ao contrato; 

c) condições gerais completas, incluindo o contrato firmado com o estipulante, bem como eventu-

ais aditivos contratuais, com indicação do número dos respectivos processos Susep, referentes aos 

planos de seguro, submetido à Susep, nos termos da legislação vigente, contratados pelo segurado; 

d) certificado individual, encaminhado ao segurado, que indique o capital segurado referente a 

cada cobertura contratada, emitido na vigência da ocorrência do sinistro (se for o caso); 

e) certificados individuais relativos ao período reclamado pelo segurado (em caso de solicitação 

relativa a reajuste de prêmio); 

f) demonstrativo completo dos prêmios pagos pelo segurado, apresentando os valores 

discriminados por cobertura de risco contratada; 

g) aviso de sinistro e demais documentos comprobatórios de sua ocorrência (se for o caso); 

h) demonstrativo completo do cálculo da indenização ou justificativa para não liquidação do 

sinistro (se for o caso), apresentando documentos comprobatórios para tomada de decisão negativa; 

i) comprovante de eventuais pagamentos feitos ao segurado ou beneficiário do seguro. 

j) demonstrativo completo da evolução de prêmios, capitais segurados e taxas, durante o perí-

odo reclamado, discriminados por cobertura contratada (em caso de solicitação relativa a reajuste 

de prêmios); 

k) documento que comprove anuência de segurados que representem, no mínimo, ¾ (três 

quartos) do grupo segurado, para as alterações de taxa de seguro, efetuadas após 11/1/2003. 

1.3 | Planos de Saúde – No caso de ter havido contratação de plano de saúde em conjunto com 

 plano de previdência complementar aberta: 

a) cópia da proposta/certificado; 

b) cópia do regulamento e contrato; 

c) demonstrativo das contribuições com indicação das respectivas datas de pagamentos. 

1.4 | Programa de Assistência Financeira – No caso de ter havido contratação de empréstimo em 

 conjunto com plano de previdência complementar aberta: 

a) cópia do contrato; 

b) montante referente ao empréstimo; 
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c) demonstrativo das parcelas pagas pelo participante ou beneficiário, com indicação das 

respectivas datas de pagamento. 

2 | SEGURO DE VIDA 

2.1 | Cálculos Atuariais e Conferência de Valores de Indenização de Seguros Vida em Grupo 

 Acidente Pessoais Coletivo ou Individual/Renda de Eventos Aleatórios: 

a) apólice, respectivas propostas assinadas pelo estipulante e eventuais endossos que comprovem 

a taxa vigente, à época do sinistro, para cada cobertura contratada (ou as taxas vigentes, durante 

o período reclamado, para cada cobertura contratada – em caso de solicitação relativa a reajuste 

de prêmios); 

b) cartão-proposta assinado pelo segurado ou outro documento comprobatório de sua adesão 

ao contrato; 

c) condições gerais completas, incluindo o contrato firmado com o estipulante, bem como 

eventuais aditivos contratuais e indicação do número dos respectivos processos Susep, referen-

tes aos planos de seguro, submetidos à Susep, nos termos da legislação vigente, contratados 

pelo segurado; 

d) certificado individual, encaminhado ao segurado, que indique o capital segurado referente a 

cada cobertura contratada, emitido na vigência da ocorrência do sinistro (se for o caso); 

e) certificados individuais relativos ao período reclamado pelo segurado (em caso de solicitação 

relativa a reajuste de prêmio); 

f) demonstrativo completo dos prêmios pagos pelo segurado, com apresentação dos valores 

discriminados por cobertura de risco contratada; 

g) aviso de sinistro e demais documentos comprobatórios da ocorrência (se for o caso); 

h) demonstrativo completo do cálculo da indenização ou justificativa para não liquidação do 

sinistro (se for o caso), apresentando documentos comprobatórios para tomada de decisão negativa; 

i) comprovante de eventuais pagamentos feitos ao segurado ou beneficiário do seguro; 

j) demonstrativo completo da evolução de prêmios, capitais segurados e taxas, durante o perí-

odo reclamado, discriminados por cobertura contratada (em caso de solicitação relativa a reajuste 

de prêmios); e 

k) documento que comprove a anuência de segurados que representem, no mínimo, ¾ (três quar-

tos) do grupo segurado, para as alterações de taxa de seguro efetuadas após 11/1/2003. 

2.2 Cálculos Atuariais e Conferência de Valores de Indenização de Seguros de Vida Individual: 

a) apólice e respectivas propostas assinadas pelo segurado; 

b) certificado individual ou outro documento que indique o capital segurado, relativo a cada 

garantia contratada, à época da ocorrência do sinistro (se for o caso); 

c) certificados individuais ou outro documento que indique os capitais segurados relativos a 

cada garantia contratada, durante o período reclamado pelo segurado (em caso de solicitação 

relativa a reajuste de prêmio); 

d) condições gerais completas e aditivos contratuais, que alterem as condições inicialmente 

pac tuadas, nota técnica e número do respectivo processo Susep, referente ao plano de seguro, 
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submetido à Susep, nos termos do Decreto nº 3.633, de 18 de outubro de 2000, contratado pelo 

segurado; 

e) demonstrativo completo dos prêmios pagos pelo segurado, apresentando os valores discri-

minados por cobertura de risco contratada e o percentual de carregamento; 

f) aviso de sinistro e demais documentos comprobatórios de sua ocorrência (se for o caso); 

g) demonstrativo completo do cálculo do valor da indenização ou justificativa para não pagamento 

(se for o caso), apresentando documentos comprobatórios para tomada de decisão negativa; 

h) comprovante de eventuais pagamentos feitos ao segurado ou beneficiário do seguro; e

i) demonstrativo completo da evolução de prêmios, capitais segurados e taxa, durante o período recla-

mado, discriminados por cobertura contratada (em caso de solicitação relativa a reajuste de prêmios). 

3 | CAPITALIZAÇÃO 

Cálculos Atuariais e Conferência ou Divergência de Valores de Resgate e/ou Sorteios Referentes 

a Títulos de Capitalização 

a) número do processo de aprovação do plano na Susep, com a cópia do respectivo despacho 

nele consignado; 

b) cópia da proposta assinada pelo subscritor; 

c) demonstrativo de cálculo de pagamentos e resgate / sorteio, se for o caso, contemplando todas 

as datas em que foram efetuados; 

d) demonstrativo da evolução da reserva matemática do título, até a data do efetivo pagamento; 

e) cópia do comprovante de pagamento do resgate / sorteio ao titular; e

f) relatório dos procedimentos efetuados pela seguradora, na tentativa de esclarecer/resolver 

a denúncia. 

4 | SEGURO DE DANOS 

4.1 | Atraso, Negativa ou Divergência de Pagamento da Indenização 

a) apólice, com a respectiva proposta assinada; 

b) condições gerais completas, incluindo o frontispício, bem como eventuais aditivos contratuais 

e número do respectivo processo Susep, referente ao plano de seguro, submetido à Susep, nos 

termos da legislação vigente, contratado pelo segurado; 

c) demonstrativo completo dos prêmios pagos pelo segurado, apresentando os valores discri mi-

nados por cobertura de risco contratada; 

d) aviso de sinistro e demais documentos comprobatórios da ocorrência (se for o caso); 

e) demonstrativo completo do cálculo da indenização ou justificativa para não liquidação do sinis-

tro (se for o caso), apresentando documentos comprobatórios para tomada de decisão negativa; 

f) comprovante de eventuais pagamentos feitos ao segurado ou beneficiário do seguro; e

g) relatório dos procedimentos efetuados pela seguradora, na tentativa de esclarecer/resolver 

a denúncia. 

4.2 | Divergências Quanto aos Valores Oriundos de Devolução de Prêmio 

a) apólice, com a respectiva proposta devidamente assinada; 



69

b) condições gerais completa, incluindo o frontispício, bem como eventuais aditivos contratuais 

e número do processo Susep referente ao plano de seguro, submetido à Susep, nos termos da 

legislação vigente, contratado pelo segurado; 

c) demonstrativo completo dos prêmios pagos pelo segurado, apresentando os valores discri-

minados por cobertura de risco contratada e com indicação das respectivas datas de pagamento; 

d) demonstrativo completo do cálculo da devolução do prêmio, contemplando as datas de solici-

tação e efetivo cancelamento; 

e) comprovante de eventuais valores restituídos ao segurado; e

f) relatório dos procedimentos efetuados pela seguradora, na tentativa de esclarecer/resolver 

a denúncia. 



70

CIRCULAR Susep nº 292, de 18 de maio de 2005 – ANEXO III 

DOCUMENTOS QUE DEVEM SER SOLICITADOS À SOCIEDADE OU ENTIDADE 

Informações a Serem Prestadas pela Sociedade ou Entidade aos Segurados | Participantes no 

Atendimento ao Consumidor Relativamente a Cálculos Atuariais e Conferência ou Divergência de 

Valores de Benefícios: 

a) tipo de plano – sendo que, para os casos de previdência complementar aberta, a entidade deverá 

ainda explicitar se o plano é bloqueado ou novo; 

b) número das propostas e nome dos planos e benefícios contratados; 

c) descrição completa de cada benefício contratado, assim como carências/condições para sua concessão; 

d) descrição completa dos valores garantidos oferecidos, assim como carências/condições para sua concessão; 

e) valor da última contribuição e a respectiva data de pagamento, discriminada por plano e bene-

fícios contratados; 

f) justificativa para a inviabilidade do pagamento de benefício ou valor garantido, se for o caso. 
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CIRCULAR Susep nº 292, de 18 de maio de 2005 – ANEXO IV 

Formulário de Atendimento Personalizado nº    /

Reclamada:____________________________________________________________________________________ 

DADOS DO RECLAMANTE

(  ) segurado/participante/detentor de título de capitalização  (  ) beneficiário 

Nome:__________________________________________________________________________________________

CNPJ | CPF: ________________________________ Identidade:______________________ 

REPRESENTADO POR

(   ) procurador       (   ) corretor     (   ) outro _________________________________________ 

FORMAS DE CONTATO

Nome:__________________________________________________________________________________________ 

Rua:__________________________________________________________________________________________ 

Bairro:___________________________Cidade:_________________________ UF:______ CEP _____:__________ 

Fone(s):_______________________ Fax:_______________________E-mail:_______________________________

DADOS DA DENÚNCIA

Seguro Danos  (   )  (   ) Previdência      (   ) Capitalização       (   ) Corretores 

Vida   (   ) 

Acidentes Pessoais (   ) 

DPVAT   (   ) 

Outros _______________________ 

NÚMERO E IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS

(proposta | apólice | certificado | plano | matrícula | título de capitalização | sinistro)

Identificação _________________ nº ________________ 

Identificação _________________ nº ________________ 

DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS QUE GERARAM A INSATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR ____________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

A Sociedade possui Ouvidoria ou sistema de atendimento ao consumidor reconhecido pela Susep?  

(   ) Sim     (   ) Não 

A Ouvidoria ou sistema de atendimento ao consumidor reconhecido pela Susep foi acionado? 

(   ) Sim   Data do atendimento da Ouvidoria ______________   (   ) Não
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Caso a Ouvidoria ou sistema de atendimento ao consumidor da sociedade reclamada seja reconhecido 

pela Susep e não tenha sido acionado pelo reclamante, será então providenciado pela Susep. Na hipótese 

de não ser satisfatoriamente atendido, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do preenchimento 

desse formulário, o reclamante deve retornar à Susep e apresentar os documentos listados em anexo, 

quando será instaurado procedimento de atendimento ao consumidor – PAC, para a apuração de irregu-

laridades e aplicação das sanções cabíveis. 

Caso a Ouvidoria ou sistema de atendimento ao consumidor da sociedade reclamada não tenha 

sido reconhecido pela Susep ou, na hipótese de reconhecido, já tenha sido acionado pelo reclamante sem 

atender satisfatoriamente seu pleito, será instaurado procedimento de atendimento ao consumidor – PAC, 

para a apuração de irregularidades e aplicação das sanções cabíveis. 

Esclarecemos, por oportuno, que, no âmbito de competência desta Autarquia, a Sociedade recla-

mada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, caso fiquem comprovadas irregularidades. 

Assim, para fins de recebimento de valores que V.Sa. considere devidos, deverá ser acionado o Poder 

Judiciário, observados os prazos prescricionais previstos no Código Civil Brasileiro. 

Susep, em ___/_____/_____________

Reclamante:_______________________________________________

Analista Técnico ______________________________– Matric. Siape nº ______________
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CIRCULAR Susep nº 292, de 18 de maio de 2005 – ANEXO V 

Sr. Ouvidor, 

Nos termos da Resolução CNSP nº 110, de 7 de maio de 2004, solicitamos analisar o pleito, em 

anexo, e responder diretamente ao interessado, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de recebi-

mento da presente correspondência. 

Solicitamos, ainda, que, no caso de insatisfação do consumidor com a decisão da Sociedade, seja 

indicada a possibilidade de formalização de denúncia perante a Susep. 

<< ANEXOS: Email RECLAMANTE + Anexos II e III >> 

Atenciosamente, 

Susep | DEFIS | GEREP – Gerência de Relações com o Público 

Rua Buenos Aires, nº 256 – Térreo 

Rio de Janeiro - RJ 

Cep. xxxxx-xxx 

Telefone: XXXXXXXX 
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CIRCULAR Susep nº 292, de 18 de maio de 2005 – ANEXO VI 

Prezado Sr(a). 

Comunicamos que sua mensagem foi transmitida, nesta data, à Ouvidoria da empresa, para que 

sejam prestados os devidos esclarecimentos ou apresentada a solução para o questionamento formulado. 

Caso V.Sa. não seja atendido(a), satisfatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 

de recebimento desta comunicação, poderá ser formalizada DENÚNCIA junto à Susep, pessoalmente ou 

por carta, em um dos endereços indicados abaixo, munido de cópia dos documentos listados, em anexo, 

visando à abertura de processo administrativo, para apuração de irregularidades. 

Esclarecemos, por oportuno, que, no âmbito de competência desta Autarquia, a Sociedade recla-

mada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, caso fiquem comprovadas irregularidades. 

Assim, para fins de recebimento de valores que V.Sa. considere devidos, deverá ser acionado o Poder 

Judiciário, observados os prazos prescricionais previstos no Código Civil Brasileiro.

<< ANEXO:Anexos I, II e III >> 

Atenciosamente,

Susep | DEFIS | GEREP – Gerência de Relações com o Público 

Rua Buenos Aires, nº 256 – Térreo 

Rio de Janeiro - RJ 

Cep. xxxxx-xxx 

Telefone: XXXXXXXX 

Susep | Gerência Regional de Fiscalização no Estado de São Paulo - GRFSP 

Rua Formosa, nº 367 – 26º andar – Edificio CBI 

São Paulo – SP 

CEP: 01049-000 

Tel.: 223-5569 / 223-9752 

Fax: 223-0534 

Susep | Escritório Regional do Gabinete da Susep no Distrito Federal - ERGDF 

Setor Bancário Sul, Quadra 1 – Bl. K – 13o andar – Ed. Seguradora 

Brasília - DF 

CEP: 70093-900 

Tel.: (61) 322-8995 

Fax: (61) 223-1129 

Susep | Gerência Regional de Fiscalização do Estado do Rio Grande do Sul - GRFRS 

Rua Coronel Genuíno, nº 421 – 11º andar 

Porto Alegre - RS 

CEP: 90010-350 

Tel.: (51) 221-0779 

Fax: (51) 212-6712 
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CIRCULAR Susep nº 292, de 18 de maio de 2005 – ANEXO VII 

Superintendência de Seguros Privados

Ministério da Fazenda

Carta Susep | DEFIS | GEREP ou Regional  |  nº

Local,    de              de       . 

À | Ao 

< Empresa >|< Grupo > 

< Endereço > 

Cidade - UF 

CEP

A/C.  Sr. < Nome Ouvidor > Ouvidor 

Ref.: Encaminhamento de Denúncia 

Prezado Senhor, 

Considerando os termos da Resolução CNSP nº 110, de 7 de maio de 2004, solicitamos analisar o pleito, 

em anexo, e responder diretamente ao interessado, no prazo de 30 dias, contados a partir da data de rece-

bimento desta correspondência. 

Solicitamos, ainda, que, no caso de insatisfação do consumidor com a decisão da Sociedade, seja indi-

cada a possibilidade de formalização de denúncia perante a Susep. 

<< ANEXOS: Expediente RECLAMANTE ou Formulário de Atendimento Personalizado - quando a denúncia 

for originada em atendimento pessoal (Anexo IV) + Anexos II e III >> 

Atenciosamente,

DEFIS | GEREP – Gerência de Relações com o Público

Coordenadora

(*) Ou Assinado pelo Coordenador da Regional (GRFSP ou GRFRS)
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CIRCULAR Susep nº 292, de 18 de maio de 2005 – ANEXO VIII

Superintendência de Seguros Privados

Ministério da Fazenda

Carta Susep | DEFIS | GEREP ou Regional  |  nº

Local,     de               de     . 

Ilmo.Sr(a). 

< Nome Reclamante > 

< Endereço > 

Cidade - UF 

CEP

A/C. Sr. < Nome contato >  Presidente 

Ref.: Atendimento ao Consumidor 

Prezado Senhor(a), 

Informamos que sua denúncia foi encaminhada à Ouvidoria da empresa, para a necessária análise e 

resposta. 

Caso V.Sa.não seja atendido(a) satisfatoriamente no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do rece-

bimento desta comunicação, poderá ser formalizada DENÚNCIA a Susep, pessoalmente ou por carta, 

no endereço indicado abaixo, preferencialmente munido de cópia dos documentos listados, em anexo, 

visando à abertura de processo administrativo, para apuração de irregularidades. 

Esclarecemos, por oportuno, que, no âmbito de competência desta Autarquia, a Sociedade reclamada 

estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, caso fiquem comprovadas irregularidades. Assim, 

para fins de recebimento de valores que V.Sa. considere devidos, deverá ser acionado o Poder Judiciário, 

observados os prazos prescricionais previstos no Código Civil Brasileiro. 

<< ANEXOS: Anexo I e III >> 

Atenciosamente,

DEFIS | GEREP – Gerência de Relações com o Público

Coordenadora
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CIRCULAR Susep nº 292, de 18 de maio de 2005 – ANEXO IX

Superintendência de Seguros Privados

Ministério da Fazenda

Carta Susep | DEFIS | GEREP ou Regional  |  nº

Local,     de               de      . 

À | Ao 

< Empresa > | < Grupo > 

< Endereço > 

Cidade - UF 

CEP

A/C. Sr. < Nome Diretor > Ouvidor | Diretor de Relações 

Ref.: Instauração de Procedimento de Atendimento ao Consumidor (PAC) 

Processo Susep no nnnnnnnnn de dd/mm/aaaa 

Informamos que foi instaurado o Procedimento de Atendimento ao Consumidor – PAC, em referência, 

em face de denúncia formulada pelo Sr. < nome reclamante >. 

O PAC será encaminhado aos departamentos competentes desta Autarquia, visando à apuração de 

indícios de cometimento de irregularidade, podendo resultar em instauração de Processo Administrativo 

Sancionador -PAS e aplicação das sanções cabíveis. 

Assim sendo, solicitamos identificar, nos anexos, os documentos necessários à instrução dos autos, com 

base no conteúdo da denúncia, fazendo sua remessa a esta Autarquia. 

Registramos que o prazo máximo para atendimento é de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebi-

mento desta comunicação, sob pena de aplicação das sanções cabíveis e inclusão da Sociedade em nosso 

Cadastro de Pendências. 

<< ANEXOS: Formulário de Atendimento Personalizado (quando a denúncia for originada em atendi-

mento pessoal) - Anexo IV + Anexos II e III >> 

Atenciosamente,

DEFIS | GEREP – Gerência de Relações com o Público

Coordenadora

(*) Ou Assinado pelo Coordenador da Regional (GRFSP ou GRFRS)
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CIRCULAR Susep nº  292, de 18 de maio de 2005 – ANEXO X 

Superintendência de Seguros Privados

Ministério da Fazenda

Carta Susep | DEFIS | GEREP ou Regional  |  nº

Local,     de                de      . 

À | Ao 

< Nome Reclamante > 

< Endereço Reclamante > 

Cidade - UF 

CEP

Ref.: Instauração de Procedimento de Atendimento ao Consumidor (PAC) 

Processo Susep no nnnnnnnnn de dd/mm/aaaa 

Informamos que foi instaurado o Procedimento de Atendimento ao Consumidor - PAC em referência, 

em razão da denúncia formulada por V.Sa.. 

Em face do exposto, para que o processo seja encaminhado aos departamentos competentes desta 

Autarquia, visando à apuração de indícios de cometimento de irregularidade e eventual instauração de 

Processo Administrativo Sancionador- PAS, para aplicação das sanções cabíveis, solicitamos nos remeter 

os documentos listados em anexo, com vistas à completa instrução dos autos, num prazo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir do recebimento da presente correspondência. 

Esclarecemos, por oportuno, que, no âmbito de competência desta Autarquia, a Sociedade reclamada 

estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, caso fiquem comprovadas irregularidades. Assim, 

para fins de recebimento de valores que V.Sa. considere devidos, deverá ser acionado o Poder Judiciário, 

observados os prazos prescricionais previstos no Código Civil Brasileiro. 

<< ANEXOS: Anexo I >> 

Atenciosamente,

DEFIS | GEREP – Gerência de Relações com o Público

Coordenadora

(*) Ou Assinado pelo Coordenador da Regional (GRFSP ou GRFRS)
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CIRCULAR Susep nº 292, de 18 de maio de 2005 – ANEXO XI

Superintendência de Seguros Privados

Ministério da Fazenda

Ofício Susep | DEFIS | REGIONAL, GEFIS ou GEFIP ou Regional | nº

Local,      de                  de      . 

À | Ao 

< Empresa > | < Grupo > 

< Endereço > 

Cidade - UF 

CEP

A/C. Sr. < Nome Diretor > Ouvidor | Diretor de Relações 

Ref.:  Encerramento de Procedimento de Atendimento ao Consumidor (PAC) 

Processo Susep no nnnnnnnnn de dd/mm/aaaa 

A respeito do PAC em referência, que trata da denúncia formulada pelo Sr(ª). < nome reclamante >, 

através do expediente de dd/mm/aaaa, informamos que o Departamento de Fiscalização desta Autarquia 

concluiu pelo arquivamento da denúncia formulada, em razão de não terem sido apurados indícios sufi-

cientes de cometimento de irregularidade, conforme documento anexo. 

<< ANEXOS: Parecer do DEFIS ou do DETEC >> 

Atenciosamente,

GEFIS – Gerência de Fiscalização de Seguros

Coordenadora

GEFIP – Gerência de Fiscalização de Previdência e Capitalização

Coordenador

(*) Ou Assinado pelo Coordenador da Regional (GRFSP ou GRFRS)
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CIRCULAR Susep nº 292, de 18 de maio de 2005 – ANEXO XII

Superintendência de Seguros Privados

Ministério da Fazenda

Carta Susep | DEFIS | GEREP ou GERIP Regional  |  nº

Local,      de                 de      . 

À | Ao 

< Nome Reclamante > 

< Endereço Reclamante > 

Cidade - UF 

CEP

Ref.: Encerramento de Procedimento de Atendimento ao Consumidor (PAC) 

Processo Susep no nnnnnnnnn de dd/mm/aaaa 

Reportamo-nos à denúncia formulada por V.Sª, através de expediente de dd/mm/aaaa, a qual originou 

o PAC em referência. 

Informamos que o Departamento de Fiscalização desta Autarquia concluiu pelo arquivamento da 

denúncia, em razão de não terem sido apurados indícios suficientes de cometimento de irregularidades, 

por parte da Sociedade reclamada, conforme documento anexo. 

Em face do exposto, ressaltamos que a continuidade dos autos dependerá da apresentação de novos fatos 

e provas documentais e, caso isso não ocorra, o Processo estará à disposição de V.Sª., para vista e retirada de 

cópia, se assim desejar, devendo o mesmo permanecer arquivado nesta Instituição, pelo prazo exigido em lei.

De qualquer forma, esclarecemos que, para fins de recebimento de valores que V.Sª. considere devidos, 

deverá ser acionado o Poder Judiciário, observados os prazos prescricionais previstos no Código Civil Brasileiro. 

<< ANEXOS: Parecer do DEFIS ou do DETEC >> 

Atenciosamente,

GEFIS – Gerência de Fiscalização de Seguros

Coordenadora

GEFIP – Gerência de Fiscalização de Previdência e Capitalização

Coordenador

(*) Ou Assinado pelo Coordenador da Regional (GRFSP ou GRFRS)
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CIRCULAR Susep nº 292, de 18 de maio de 2005 – ANEXO XIII

Superintendência de Seguros Privados

Ministério da Fazenda

Carta Susep | DEFIS | GEREP ou GERIP Regional  |  nº

Local,      de                  de       . 

À | Ao 

< Nome Reclamante > 

< Endereço Reclamante > 

Cidade - UF 

CEP

Ref.  Instauração de Processo Administrativo Sancionador (PAS) 

Processo Susep no nnnnnnnnn de dd/mm/aaaa 

Reportamo-nos ao Procedimento de Atendimento ao Consumidor (PAC) no nnnnnnnnnn, de  

dd/mm/aaaa, que trata da denúncia formulada por V.Sª. 

Informamos que o Departamento de Fiscalização desta Autarquia instaurou o Processo Administrativo 

Sancionador (PAS), visando à apuração de cometimento de possíveis irregularidades, para a conseqüente 

aplicação das sanções cabíveis. 

Em face do acima exposto, ressaltamos que, doravante V.Sª. deverá se reportar ao Processo PAS em 

referência, uma vez que o PAC se encontra definitivamente concluído. 

Esclarecemos, por oportuno, que, no âmbito de competência desta Autarquia, a Sociedade reclamada 

estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, caso fiquem comprovadas irregularidades. Assim, 

para fins de recebimento de valores que V.Sª. considere devidos, deverá ser acionado o Poder Judiciário, 

observados os prazos prescricionais previstos no Código Civil Brasileiro. 

Atenciosamente,

GEFIS – Gerência de Fiscalização de Seguros

Coordenadora

GEFIP – Gerência de Fiscalização de Previdência e Capitalização

Coordenador

(*) Ou Assinado pelo Coordenador da Regional (GRFSP ou GRFRS)



82

Anexo 6 | MODELO DE REGIMENTO INTERNO DE OUVIDORIA DE SEGURADORA

OBJETIVO GERAL

A Ouvidoria é instrumento facilitador do exercício da cidadania, e se propõe a atuar em defesa dos 

interesses dos consumidores, ao buscar solução racional, pacífica e produtiva para os eventuais conflitos 

que possam decorrer da utilização do Seguro. 

A OUVIDORIA E  O ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES 

A Ouvidoria atuará como órgão de representação e intermediação coletiva entre consumidores e a 

seguradora, facilitando o acesso daqueles aos serviços disponibilizados pela organização e simplificando 

os procedimentos operacionais e rotinas existentes, mantendo, para tanto, canais abertos de comunicação 

com usuários e instituições reguladoras de sinistros, a saber:

Formas de Atendimento:

• Atendimento pelo 0800;

• Atendimento pela internet através do “Fale conosco” inserido no site “www.seguradora.com.br”;

• Atendimento as demandas recebidas através de correspondência postadas ou recebidas através 

do telefax, a cobrar, e

• Atendimento através de canal interativo, com gravação em sistema de secretária eletrônica, a 

cobrar, pelo telefone.

Para dar mais amplo cumprimento ao que determina o Art. 2o da Resolução CNSP nº 110/2004, e com 

vistas à maior capilaridade de sua comunicação por todo o território nacional, a Ouvidoria manterá, além 

dos canais próprios de acesso ao usuário | consumidor de seguro, rede de atendimento regionalizado, 

com acesso franqueado e facilitado através dos seus diversos canais disponibilizados em âmbito nacional.

A relação desses pontos de atendimento será inserida em lugar de fácil localização no site 

www.seguradora.com.br

A OUVIDORIA E AS ÁREAS TÉCNICAS E OPERACIONAIS DA SEGURADORA 

A Ouvidoria atuará, junto às áreas Técnicas e Operacionais da seguradora, recebendo e processando 

reclamações e pedidos de esclarecimentos dos usuários, com prioridade para aqueles cujo tempo de tra-

mitação interna tenha já ultrapassado os parâmetros técnicos de normalidade, tais como determinados 

pela legislação em vigor.

A Ouvidoria manterá, em instalações de fácil acesso, pessoal para os consumidores, área de recebi-

mento de documentação que permita a instauração mais imediata de regulação dos processos indeni-

zatórios nas áreas técnicas e operacionais da seguradora, com simplificação de procedimentos e rotinas.

OUVIDORIA E ÁREAS DE ATENDIMENTO E QUALIDADE

Nos termos do Inciso III do Art. 2º da Resolução CNSP nº 110/04, a Ouvidoria da seguradora manterá 

suas atribuições diferenciadas dos demais serviços de atendimento ao usuário e de qualidade, aos quais 

cumpre o recebimento prioritário de consultas, reclamações e solicitações, desde que ainda mantidos nos 

limites de tempo determinados pela legislação em vigor.
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A OUVIDORIA E OS PRAZOS DE ATENDIMENTO A DEMANDAS

Nos termos do Inciso III, do Art. 4º da Resolução CNSP nº 110/04, a Ouvidoria atenderá e responderá 

às demandas feitas pelos consumidores nos prazos e condições a seguir:

a) Atendimento e resposta a denúncias feitas diretamente pelo consumidor ou repassadas através 

da Susep, em até 30 dias; e

b) Atendimento e resposta a Procedimento de Atendimento ao Consumidor (PAC) e a Processo 

Administrativo Sancionador (PAS) instaurado pela Susep, em até 15 dias, nos termos do Art.9º, 

inciso II, da Resolução CNSP nº 186/08.

A OUVIDORIA E O ATENDIMENTO FORMAL AO CONSUMIDOR

Nos termos do Art. 5º Incisos I, II, III e IV da Resolução CNSP nº 110/04, a Ouvidoria atenderá e respon-

derá formalmente, com clareza e objetividade, aos pedidos de esclarecimento feitos pelo consumidor, 

esclarecendo-o quanto aos atos e normas da seguradora, bem como sobre as demais normas relativas 

a seus direitos e deveres.

Quando necessário, a Ouvidoria encaminhará a demanda do consumidor à área técnica da seguradora, 

estabelecendo prazos de resposta e atendimento, e sobre a mesma será dada ciência formal ao interessado.

A Ouvidoria manterá arquivos atualizados sobre documentação relativa às demandas recebidas e atendidas, e 

preservará sobre os mesmos o sigilo funcional exigido nos termos Código de Ética e de Conduta da seguradora.

O ACESSO DA OUVIDORIA ÀS DIRETORIAS E ÁREAS OPERACIONAIS DA SEGURADORA

Para assegurar que os legítimos interesses do usuário do seguro sejam atendidos, a Ouvidoria terá livre 

acesso às diretorias e áreas operacionais da seguradora, para acompanhar o curso das soluções apresen-

tadas, cobrar o atendimento às demandas e, como resultado final, manter o requerente informado, nos 

termos do que dispõe a Resolução CNSP nº 110/04, nos parágrafos de seu Art. 3º.

A ATUAÇÃO PREVENTIVA DA OUVIDORIA

Objetivando a melhoria da qualidade dos serviços que são prestados aos seus usuários, a Ouvidoria 

identificará e oficiará, tópica e sistemicamente, a necessidade de modificação e aprimoramento de suas 

rotinas operacionais internas, no que disser respeito à regulação e liquidação de sinistros.

Essa atuação preventiva da Ouvidoria deverá se estender a todas as áreas operacionais, em tudo que 

se relacionar com o atendimento aos usuários da seguradora.

A Ouvidoria apresentará relatórios semestrais à diretoria da seguradora, em que serão anotados a 

estatística e qualidade do atendimento prestado aos consumidores, bem como as providências 

apontadas e requeridas, relativamente à melhoria da qualidade desse atendimento que é prestado aos 

usuários da seguradora. Estes relatórios deverão ser mantidos organizados e à disposição da Susep.

A INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DA OUVIDORIA

Nos vínculos administrativos que manterá com a diretoria da seguradora, a Ouvidoria será preservada 

de qualquer tipo de subordinação que possa comprometer seus atributos de independência, imparciali-

dade e credibilidade, nos termos do que dispõe o Art. 3º da Resolução CNSP nº 110/04.
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IMPARCIALIDADE E EFICIÊNCIA

A Ouvidoria da seguradora objetivará em seu funcionamento a manutenção de elevado grau de eficiência, 

neutralidade, imparcialidade e credibilidade, e atuará sempre no sentido de assegurar efetividade a 

suas decisões.

A EFETIVIDADE DAS DECISÕES APRESENTADAS PELA OUVIDORIA

A Ouvidoria poderá, a seu critério, apresentar parecer fundamentado com indicação da solução 

que considera ajustada a cada caso. Nesta hipótese, nos termos do Parágrafo 2º do Art. 3º da Resolução 

CNSP nº 110/04, a direção da seguradora deverá respaldar a decisão do Ouvidor, comprometendo-se 

a acatar suas determinações, observadas as alçadas decisórias, e a dar o tratamento adequado às propos-

tas por ele apresentadas.

ALÇADA FINANCEIRA DO OUVIDOR

Nos termos da Política de Alçadas aprovada pelo Conselho de Administração da seguradora, no dia 

XX/XX/XXXX, a Ouvidoria terá alçada financeira de, no mínimo, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vinculada 

à competência decisória do ouvidor, em cumprimento ao que determina a Resolução CNSP nº 110/04.

CONFLITO DE INTERESSE E IMPEDIMENTO

O ouvidor é impedido de atuar em casos que envolvam conflito pessoal de interesses, ou de 

parentesco até 2º grau. Nestas situações, o ouvidor será substituído por pessoa designada, em cada caso, 

pela diretoria da seguradora.

Nome do Ouvidor

Ouvidor




