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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 

Unidade Auditada: Superintendência de Seguros Privados - Rio de Janeiro 
Exercício: 2017 
Município: Rio de Janeiro - RJ 
Relatório nº: 201800963 
UCI Executora: Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro 

____________________________________________________ 

Análise Gerencial 
Superintendente da CGU-RJ,  
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201800963 e ao estabelecido no 
Capítulo VII, Seção III, da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 06/04/2001, apresentamos os 
resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pela 
Superintendência de Seguros Privados - Rio de Janeiro. 

1. Introdução 
Os trabalhos foram realizados no período de 04/05/2018 a 03/08/2018, por meio de testes, análises 
e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir da 
apresentação do processo de contas pela entidade auditada, em estrita observância às normas de 
auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal, sem que tenham sido impostas restrições a sua 
realização. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos, que 
contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de Auditoria, que contém o 
detalhamento das análises realizadas. Dessa forma, subsidia o julgamento das contas apresentadas 
ao Tribunal de Contas da União – TCU. 

Registra-se que os achados de auditoria apresentados neste relatório foram estruturados 
preliminarmente em programas e ações orçamentárias organizados em títulos e subtítulos, 
respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam diretamente. Posteriormente, 
apresentam-se as informações e as constatações que não estão diretamente relacionadas a 
programas/ações orçamentários específicos. 

2. Resultados dos trabalhos 
Em acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN TCU 132/2013, e em face dos exames 
realizados, foram efetuadas as seguintes avaliações: 
a) Conformidade das Peças; 
b) Créditos Constituídos e Dívida Ativa; 
c) Fluxo de Cobrança de Créditos Constituídos e de Dívida Ativa 
d) Gestão de pessoas contemplando, em especial, a nomeação de servidores para atuação nos 

regimes especiais; 
e) Acumulação da remuneração privada do liquidante e do subsídio público dos servidores da 

SUSEP que atuam nas liquidações extrajudiciais; 
f) Qualidade e suficiência dos controles internos administrativos; 
g) Levantamento/Implementação das determinações do TCU; 
h) Atendimento às recomendações da CGU; 
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i) Mandato máximo de quatro anos do liquidante e assistente de liquidante, após a edição das 
Circulares SUSEP nº 431/2012 e 478/2013; 

j) Controles internos do Macroprocesso de liquidação extrajudicial; 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 
Ao verificar a adequação do Relatório de Gestão de 2017 (RG2017) à Portaria TCU nº 65/2018 e 
às orientações contidas no portal e-Contas, do Tribunal de Contas da União, foram constatadas 
incorreções em seu preenchimento, destacando-se que, apesar de terem sido realizadas retificações 
demandadas por nota de auditoria desta equipe, as seguintes deficiências persistiram: 

1) Áreas Especiais da Gestão: Gestão de Pessoas com informações inadequadas na subseção 
Contratação de Pessoal de Apoio e de Estagiários. 
2) Desempenho Financeiro e Informações Contábeis: subseção Sistemática de Apuração de Custos 
no Âmbito da Unidade sem relato dos impactos observados na atuação da UPC e no processo de 
tomada decisões, atribuídos à instituição do gerenciamento de custos. 
##/Fato## 

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 
Primeiramente, cabe destacar que as dívidas ativas tributária e não tributária estão definidas da seguinte 
forma no art. 39, §2º, da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração 
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal: 

Quadro 1 – Definição das dívidas ativas tributárias  
Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária 

Impostos, adicionais e multas Empréstimos compulsórios e suas multas 
Taxas, adicionais e multas Contribuições especiais e suas multas 
Contribuição de melhoria, adicionais e multas Multas de qualquer origem (exceto as tributárias) 

Conforme estabelece o art. 2º, §1º, da Lei nº 6.830/80, todo crédito constituído por ente público 
cobrado e não pago regularmente passará por um processo de cobrança que resultará em dívida 
ativa da Fazenda Pública. 

Os trabalhos de avaliação da constituição e dos critérios de assunção e perdas de receitas pela 
SUSEP, desenvolvidos no âmbito da OS 201702521, tiveram origem no fato de ter sido verificado, 
no Balanço Patrimonial de 2016, que um alto percentual de créditos de dívida ativa tributária e 
não tributária foi baixado em perdas na conta “Ajustes para perdas de créditos de longo prazo”. 

Ressaltamos, ainda, que as dívidas ativas tributárias e não tributárias não tiveram variação 
expressiva, mas os ajustes procedidos para suas perdas se elevaram consideravelmente, conforme 
se pode verificar na tabela a seguir. 

Tabela 1 – Composição dos Créditos de Longo Prazo em 2016 e 2017 
Descrição 31/12/2016 31/12/2017 Variação 2017/2016 
Empréstimos e financiamentos concedidos 62.457.693,34 70.604.376,87 13,04% 
Dívida ativa tributária 10.993.329,39 11.425.711,31 3,93% 
Dívida ativa não tributária 1.438.244.346,98 1.512.387.627,04 5,16% 
Total da dívida ativa 1.511.695.369,71 1.594.417.715,22 5,47% 
Ajustes para perdas 1.316.468.182,28 1.589.132.298,44 20,71% 
Percentual dos ajustes para perdas 87,09% 99,67% - 
Fonte: nota explicativa 4, subitem Créditos a Longo Prazo, das demonstrações financeiras de 2017, contida no Processo 
15414.626806/2017-94 – Número SEI 0242167. 

Cabe destacar que não foi possível levantar os valores da dívida ativa referentes a 2015, pois, 
conforme está registrado no relatório de gestão desse ano, os gestores não procederam a ajustes 
para perdas no balanço patrimonial por não terem sido enviados para a contabilidade valores 
atualizados de dívida ativa e empréstimos em 2015 e 2014. 

A partir da relação apresentada pelos gestores, apuramos a existência de 79 créditos constituídos 
pela SUSEP não pagos pelos contribuintes nos exercícios de 2015 a 2017, com a distribuição a 
seguir.  
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Tabela 2 – Distribuição dos créditos constituídos pela SUSEP não pagos pelo contribuinte 

Exercício 
2015 2016 2017 Total 

Tribut Não Trib Tribut Não Trib Tribut Não Trib Tribut Não Trib 
Quantidade de créditos constituídos 2 - 4 16 - 57 6 73 
Percentual em relação ao ano anterior - - 100,0% - - 256,3% - - 
Número de devedores 1 - 2 16 - 51 3 67 
Percentual em relação ao ano anterior - - 100,0% - - 218,80% - - 
Total em milhares de reais 584,7 - 142,9 187.831,7 - 61.747,3 727,6 249.579,1 
Percentual em relação ao ano anterior - - -75,6% - - 43.106,9% - - 
Percentual de aumento em relação a 2015 - - - - - 10.460,0% - - 

Fonte: e-mails da Audit de 27/2 e 26/3/2018, contendo planilhas com relação dos créditos constituídos não pagos pelos contribuintes. 

Na tabela anterior, verifica-se que os créditos constituídos pela SUSEP não estão concentrados em 
poucos devedores, mas não se pode deixar de destacar a existência de aumentos expressivos na 
quantidade e, em especial, no volume em reais, principalmente nos créditos não tributários entre 
os exercícios de 2016 e 2017, em contraste com os tributários, muito pouco representativos e que 
desapareceram no exercício passado. 

Apresentamos a seguir a representatividade dos créditos constituídos pela SUSEP frente ao 
mercado supervisionado, em totalização na qual computamos capitalizações (prêmios), 
previdências em entidades abertas de previdência privada e em seguradoras (contribuições) e 
seguros (prêmios diretos). 

Tabela 3 – Representatividade dos créditos constituídos frente ao mercado supervisionado (valores em R$ mil, exceto percentuais) 
Grupo 2015 2016 2017 
Total do Mercado Supervisionado (Capitalização + Previdência + Seguros) 210.059.791 230.411.230 236.976.825 
Capitalização (prêmios) 21.469.725 21.094.592 20.777.299 
Previdência (contribuições EAPP e Seguradoras) 3.880.584 3.635.745 4.269.769 
Seguros (prêmio direto) 184.709.482 205.680.892 211.929.757 
Total dos créditos inscritos em dívida ativa 585 187.975 61.747 

Créditos tributários 585 143 0 
Créditos não tributários 0 187.832 61.747 

Percentual s/capitalização + previdência + seguros 0,000278% 0,081582% 0,026056% 
Percentual de aumento de representatividade frente ao ano anterior - 29.194,3% -68,1% 
Percentual de aumento de representatividade frente a 2015 - 29.194,3% 9.256,2% 
Fonte: Sistema de Estatísticas da SUSEP, em http://www2.susep.gov.br/menuestatistica/SES/principal.aspx 

Cabe destacar que, em 13/04/2018, o coordenador-geral de Julgamentos (CGJUL) analisou  o 
crescimento expressivo no quantitativo e no total em reais dos créditos constituídos não pagos 
pelos contribuintes entre os exercícios de 2015 a 2017, além de relatar a dificuldade de identificar 
fatos oriundos da aplicação do regime repressivo que tenham relação direta de causa e efeito com o 
aumento da inadimplência e ressaltar que o rol de devedores é heterogêneo e abrange quase todo o 
mercado supervisionado pela autarquia. 

Frisou, ainda, que em 2014, ao alargar a base de multas definitivamente constituídas, o Conselho 
de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados de Previdência Privada Aberta e de 
Capitalização (CRSNSP) passou pelo ápice de sua reestruturação, com um aumento de 95% do 
volume de recursos julgados em última instância administrativa e remetidos à SUSEP ao longo de 
2015, 2016 e 2017 para intimação das decisões e posterior cobrança das multas, aumentando 
também o potencial de multas inadimplidas neste período. 

Por fim, destacou que corrobora tal fato a evolução da arrecadação efetiva na autarquia, que atingiu 
valores próximos a R$ 6,5 milhões em 2014, R$ 5,5 milhões em 2015 e, em razão da atuação do 
CRSNSP, R$ 24,4 milhões em 2016. 

Ainda que os gestores afirmem que a elevação dos créditos constituídos não pagos pelo 
contribuinte adveio da melhora da atuação da autarquia e do CRSNSP contra a inadimplência, não 
se pode deixar de notar que é baixa a sua inscrição em dívida ativa. 

Tabela 4 - Situação dos créditos constituídos pela SUSEP 

Prazo dos Créditos Constituídos 
Até 2 
anos 

De 2 a  
5 anos 

De 5 a  
10 anos 

De 10 a  
13 anos 

Não 
Informados 

Não 
Inscritos 

Total 

Constituição 48 20 5 3 3 - 79 
Inscrição em dívida ativa 13 8 2 1 - 55 79 
Fonte: planilhas com relação dos créditos constituídos, contidas nos e-mails da Audit enviados em 27/02, 26/03 e 20/04/2018, os 
dois primeiros e o último em resposta às SAs 201702521/01 e 201702521/02, respectivamente. 
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Um total de 35,4% (28 em 79) dos créditos não quitados da SUSEP foi constituído entre cinco e 
treze anos atrás sem ter sido inscrito em dívida ativa até o momento, período que 45,8% (11 em 
24) dos créditos inscritos levaram para ser ajuizados, mas temos como dado positivo o fato de 
treze devedores inadimplentes terem seus créditos inscritos no prazo de até dois anos e de serem 
ajuizados 20 desses 24 créditos. 

Por fim, recorrendo-se às informações do RG2017, observa-se a elevação dos indicadores relativos 
arrecadação de multas (que ainda ocorrem em patamar baixo), e que aqueles destinados ao 
monitoramento da gestão administrativa das multas não apontam a existência de deficiências 
(inexistência de devedores pendentes de inscrição no Cadin, processos com risco de prescrição e 
cancelamentos e suspensões administrativas).  

Diante de todo o exposto, com base nos trabalhos de auditoria realizados, não foram identificadas 
distorções relevantes na gestão administrativa da arrecadação. 
##/Fato## 

2.3 Avaliação da Gestão de Pessoas 
Em exame requerido pelo Tribunal de Contas da União para avaliar a consistência dos controles 
internos administrativos atinentes à gestão de pessoas da SUSEP, verificou-se a regularidade das 
nomeações de servidores para a atuação em entidades supervisionadas sob regimes especiais em 
2017, ressalvadas as seguintes impropriedades:  
a) superação do teto constitucional na acumulação da remuneração privada do liquidante e do 
subsídio público dos servidores da autarquia que atuam nas liquidações extrajudiciais, gerando 
pagamento irregular no valor de R$ 68,6 mil, conforme Constatação 2.1.1.1; 
b) descumprimento do mandato máximo de quatro anos do liquidante, após a edição das Circulares 
SUSEP nº 431/2012 e 478/2013, apontado na Constatação 2.1.1.2; e 
c) afastamento do cargo de origem por servidores nomeados como liquidantes extrajudiciais em 
entidades privadas sem o ressarcimento das despesas de pessoal pela massa liquidanda, conforme 
registrado na Constatação 2.1.1.3. 

Adicionalmente, os exames de auditoria realizados apontaram fragilidades nos controles internos do 
macroprocesso de liquidação extrajudicial, tendo em vista que os mecanismos de controle não 
consolidam adequadamente as informações referentes à gestão dos regimes especiais, conforme 
descrito na Constatação 3.1.1.2. 
##/Fato## 

2.4 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 
A estratégia metodológica utilizada consistiu na aplicação de questionário à Unidade – baseado 
nos componentes do COSO (ambiente de controle, avaliação de risco, atividades de controle, 
informação e comunicação e monitoramento), com a posterior análise das respectivas respostas e 
de documentos, normas, pesquisas e trabalhos técnicos correlatos – e em testes de auditoria 
aplicados sobre o processo liquidação extrajudicial de entidades supervisionadas e a gestão de 
créditos constituídos, mas não recebidos pela autarquia, que demandaram cobrança e inscrição em 
dívida ativa. 
Os trabalhos revelaram um nível de maturidade intermediário para os controles internos 
administrativos da SUSEP, permitindo afirmar, em linhas gerais, que há princípios e padrões 
documentados e treinamento básico sobre controles internos, e que as oportunidades de melhoria 
estão na efetiva observância aos princípios estabelecidos pela gestão e na supervisão, 
aprimoramento, otimização e integração destes aos processos de gestão da organização. 
Os elementos que requerem maior atenção da unidade são a Avaliação de Risco e o Ambiente de 
Controle. O primeiro em razão da não implementação da política de gestão de riscos capaz de 
prever as áreas mais relevantes e identificar, avaliar e tratar os riscos existentes, destacando-se o 
caráter inicial dos controles mitigatórios do risco de fraude, e o segundo pela inexistência de 
método definido para avaliação do desempenho dos colaboradores e das equipes próprias em 
relação às suas normas de conduta, associada ao baixo nível de treinamento em relação a essas 
normas. O detalhamento das avaliações efetuadas encontra-se no item 3.1.1.1 deste relatório.  
##/Fato## 
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2.5 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 
Na consulta disponível no site do TCU, não foram identificados acórdãos contendo determinações 
ou recomendações do tribunal à SUSEP que veiculem obrigação específica à CGU. 
##/Fato## 

2.6 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 
Durante o exercício de 2017, a atividade de monitoramento envolveu o tratamento de 59 
recomendações exaradas para a SUSEP, visando à correção de impropriedades identificadas em 
trabalhos anteriores. Após as avaliações pertinentes, 22 recomendações foram atendidas, 
permanecendo 37 em monitoramento (62,71%), conforme detalhamento a seguir: 

Tabela 5 – Comportamento das recomendações tratadas em 2017 
Classificação Atendidas Prorrogadas Reiteradas Total 
Quantidade 22 17 20 59 
Percentual 37,29% 28,81% 33,90% 100,00%  
Fonte: sistema Monitor 

As recomendações emitidas pelas equipes de auditoria da CGU tiveram os quantitativos 
registrados na tabela a seguir, destacando-se que regimes especiais e processos administrativos 
disciplinares concentraram um alto percentual das recomendações em 2017, sendo 
respectivamente 45,9% e 27,0% daquelas em monitoramento e 36,4% e 13,6% das atendidas. 

Tabela 6 – Temas objeto das recomendações emitidas pela CGU 

Situação das Recomendações 
Regimes 
Especiais 

Assuntos 
Disciplinares 

Contratações de 
Bens e Serviços 

Normativos 
Órgãos de 
Controle 

Demais Total 

Em monitoramento 17 10 1 1 2 6 37 
Atendidas 8 3 3 3 1 4 22 
Total 25 13 4 4 3 10 59 
Fonte: sistema Monitor / Obs.: 1) os órgãos de controle são CGU, TCU, MPF e Audin. 

 

Das 59 recomendações em análise, 62,7% continuam em monitoramento, com concentração 
naquelas em que o envio ao gestor se deu num período de trinta a cinquenta meses atrás, o que 
pode sinalizar a necessidade de maior atuação para o seu atendimento. Vale acrescentar que nossos 
exames não focaram os casos em que o monitoramento se tornou inoportuno (recomendações com 
perda de objeto e decurso de prazo, entre outros), estando os casos a seguir apresentados livres 
dessas ocorrências. 

Tabela 7 – Tempo das recomendações considerando sua data de envio ao gestor 
Situação das recomendações Até 30 meses Até 50 meses Até 72 meses Total 
Atendidas 18 2 2 22 
Em monitoramento 5 31 1 37 
Total 17 33 1 59 
Fonte: sistema Monitor 

Por último, em que pesem os apontamentos acima, as avaliações realizadas evidenciam a 
existência de rotina de acompanhamento das recomendações da CGU, com o auxílio do sistema 
de monitoramento disponibilizado à SUSEP, e da unidade de auditoria interna, que atua como 
interlocutora do processo.  
##/Fato## 
 

2.7 Conteúdo Específico 
As análises realizadas pela equipe apontam para pagamentos irregulares a liquidantes no exercício 
de 2017 no montante de R$ 68,6 mil e potencial prejuízo de R$ 2,2 milhões em razão do não 
ressarcimento ao erário das remunerações pagas pela autarquia a esses servidores. 
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##/Fato##3. Conclusão 
Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário foram devidamente tratadas 
por nota de auditoria, e as providências corretivas já foram adotadas. Com a abordagem dos pontos 
requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior, de 
modo a possibilitar a emissão do competente certificado de auditoria. 

Rio de Janeiro/RJ, 21 de setembro de 2018. 
 
 
Nome:  
Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 
Assinatura:  
 
 
Nome:  
Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 
Assinatura:  
Relatório supervisionado e aprovado por:  

 
 

_____________________________________________________________ 
Superintendente da CGU-RJ 
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____________________________________________________ 

Achados da Auditoria nº 201800963 

1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 

Fluxo de cobrança dos créditos da SUSEP / Fiscalização do mercado supervisionado. 

Fato 

Na ocasião dos trabalhos desempenhados por demanda da Ordem de Serviço nº 201702521, 
analisamos os fluxos do recolhimento das multas aplicadas e da taxa de fiscalização da SUSEP, nos 
quais identificamos que as etapas cumpriam as diretrizes estabelecidas em seu regimento interno e na 
Deliberação SUSEP nº 55, de 14/03/2001, que dispõe sobre os procedimentos de arrecadação de 
créditos e parcelamento de débitos relativos a taxa de fiscalização, multa cominatória, multa aplicada 
em inquérito administrativo e outras exações fiscais no âmbito do mercado supervisionado. 

Todavia, verificamos que o fluxo de recolhimento das multas prevê que, após sua aplicação, a 
Coordenação Geral de Julgamentos (CGJUL) intimará o devedor para o pagamento do débito, o 
qual terá trinta dias para realizar esse desembolso ou interpor recurso. Caso seja interposto o 
recurso, a CGJUL o analisará e o encaminhará diretamente para decisão do Conselho de Recursos 
do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização 
(CRSNSP). 

Esse procedimento contraria o disposto no art. 45, inciso II, do regimento interno, que determina 
que a CGJUL encaminhe para confirmação do Conselho Diretor suas decisões consideradas 
procedentes ou subsistentes. 

Em resposta emitida em e-mail de 20/04/2018, o Coordenador-Geral da CGJUL informou que, no 
fluxo encaminhado, foi representado o seu procedimento padrão (avaliar o juízo de reconsideração 
do recurso) e que são de sua alçada todos os casos em que não há menção a outra unidade (no caso, 
o Conselho Diretor), que se harmoniza com o disposto na Resolução nº 243/2011. 

Informou, ainda, que essa resolução estabelece duas exceções: o Conselho Diretor precisa 
confirmar os julgamentos de maior expressão da CGJUL, previstos no art. 127 da resolução 
mencionada, e detém competência exclusiva sobre os casos de lavagem de dinheiro, estabelecidos 
no art. 12 da Lei n° 9.613/1998. 

Em que pese a aderência do fluxo de trabalho adotado pela autarquia à normatização vigente, 
devemos mencionar que a Audit apontou a necessidade de melhorias no processo de arrecadação, 
conforme registrado nos Relatórios nº 02/2016 e 02/2017, que identificaram falhas como 
desatualização de normativos, inexistência de indicadores desempenho e metas, fragilidade na 
identificação e avaliação dos riscos e falta de uniformidade no critério de cobrança da taxa de 
fiscalização, dentre outras.  
##/Fato## 
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2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    
2.1 MOVIMENTAÇÃO                                   

2.1.1 GESTÃO DE PESSOAS  

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

Superação do teto constitucional na acumulação da remuneração privada do liquidante e 
do subsídio público dos servidores da SUSEP que atuam nas liquidações extrajudiciais, 
gerando pagamento irregular no valor de R$ 68,6 mil. 
Fato 

Em 31/12/2017, existiam vinte empresas em liquidação extrajudicial. Em dezessete dessas 
supervisionadas atuaram como liquidantes: cinco servidores ativos da SUSEP, um servidor 
aposentado da unidade, um servidor requisitado do IPEA-RJ e um empregado público cedido do 
Banco do Brasil para a unidade. Ressaltamos que apenas três liquidantes indicados pela autarquia 
não eram funcionários públicos e conduziram liquidações em três supervisionadas. 

Convém mencionar que apenas um dos cinco assistentes de liquidante, nomeados para atuar nas 
supervisionadas, não era servidor da SUSEP. Ressaltamos que o assistente de liquidante de SIAPE 
181**** também atuou como liquidante de outra supervisionada, em 2017. Constatamos que 73% dos 
liquidantes e 80% dos assistentes de liquidantes que conduziram liquidações, em 2017, eram servidores 
ativos/inativos da autarquia ou servidores/empregados públicos cedidos ou requisitados por esta. 

Destacamos que, ao nomear os liquidantes, conforme determina o artigo 73, do Decreto 
nº 60.459/1967, a autarquia os investe em uma função pública, logo estes atuam como agentes 
públicos, uma vez que conduzem a liquidação da entidade supervisionada pela unidade, nos 
moldes e sob supervisão desta. 

Outrossim, a PFE-SUSEP-SEDE, por meio da Nota nº 568/2012/Assuntos Administrativos/PF-
SUSEP/PGF/AGU (SEI 0300938), orientou acerca da incidência de limitação da remuneração em 
virtude do teto previsto no artigo 37, XI da Constituição Federal, para servidor designado como 
liquidante: 

“[...] Depreende-se do comando legal que a nomeação de pessoa pela Autarquia competente, para 
exercer função de liquidante, a sujeita ao regime publicista e faz incidir sobre ele o mandamento 
constitucional, explicitado no artigo 3º da lei nº 8.852/94: 
‘Art. 3º O limite máximo de remuneração, para os efeitos do inciso XI do art. 37 da Constituição 
Federal, corresponde aos valores percebidos, em espécie, a qualquer título, por membros do 
Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal’. 
[...] Nesse compasso, tendo sido caracterizada a essência de função pública do encargo de 
liquidante, que sujeitaria o servidor público ao teto remuneratório constitucional, mister observar 
que o mesmo raciocínio aplica-se ao empregado de empresas públicas ou sociedades de economia 
mista cedidos à SUSEP para o desempenho de igual função [...]”. 

Ressaltamos que a autarquia informou, por meio do Despacho Eletrônico SUSEP/DIRAD/ 
CGEAF/CORPE nº 1236/2018 (SEI 0300856), que duas vezes por ano (abril e outubro) os 
liquidantes e respectivos assistentes informam a remuneração que recebem das supervisionadas e 
a Coordenação de Pessoal (CORPE) procede o controle do teto constitucional. 

Neste sentido, ao analisamos os contracheques do exercício de 2017 de todos os servidores 
nomeados como liquidantes e assistentes de liquidantes detectamos apenas um caso de abate-teto, 
em junho de 2017, para o servidor SIAPE nº 132****, que atuava como assistente de interventor 
em duas supervisionadas em regime especial. 

Insta acentuar que, em 2017, o teto constitucional foi de R$ 33.763,00 - correspondente ao subsídio 
recebido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal. Constatamos a fragilidade dos mecanismos 
da referida autarquia em aferir a ocorrência de superação do teto constitucional e, 
consequentemente, lançar o abate-teto nos contracheques dos servidores nomeados como 
liquidantes e assistentes de liquidante. Destacamos a não utilização da funcionalidade extra-SIAPE 
e a baixa frequência de coleta de informações da remuneração dos servidores que conduzem 
liquidações como razões dessa fragilidade. 
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Detalhamos na tabela a seguir as ocorrências de superação do teto constitucional por servidores 
ativos/inativos da unidade e requisitados pela SUSEP, no exercício de 2017. 

Tabela 8 - Inobservância do teto constitucional por servidores nomeados como liquidantes extrajudiciais 

SIAPE 
Razão Social da 

empresa 
Exercício de 2017 

Total 
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

12
0*

**
* 

Empresa P 5.945 5.945 5.945 5.945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.780 

Empresa N 5.945 5.945 5.945 5.945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.780 

Empresa B 5.945 5.945 5.945 5.945 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.780 

Subsídio Bruto 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 289.716 

Total Vencimentos 41.978 41.978 41.978 41.978 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 361.056 

Acima do Teto 8.215 8.215 8.215 8.215 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 32.860 

13
4*

**
* 

Empresa N 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 50.412 
Empresa P 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 50.412 
Empresa S 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 50.412 
Subsídio Bruto 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 24.143 289.716 
Total Vencimentos 36.746 36.746 36.746 36.746 36.746 36.746 36.746 36.746 36.746 36.746 36.746 36.746 440.952 
Acima do Teto 2.983 2.983 2.983 2.983 2.983 2.983 2.983 2.983 2.983 2.983 2.983 2.983 35.796 

Teto Constitucional 33.763 33.763 33.763 33.763 33.763 33.763 33.763 33.763 33.763 33.763 33.763 33.763 405.156 
Total abate-teto não lançado  11.198 11.198 11.198 11.198 2.983 2.983 2.983 2.983 2.983 2.983 2.983 8.685 68.656 

Fonte: SIAPE, e prestações de contas das empresas supervisionadas em 2017 e Despachos Eletrônicos "Informações suprimidas por solicitação da 

Unidade Examinada em função de sigilo, conforme § 1º do Art. 5º do Decreto nº 7.724/2012”. 
Conforme antes mencionado, foram nomeados como liquidantes e assistentes de liquidantes dez 
servidores ativos/inativos da unidade e um servidor requisitado do IPEA-RJ, dos quais dois 
servidores – o aposentado SIAPE nº 120**** e o requisitado SIAPE nº 134**** – receberam 
acima do teto constitucional, conforme está detalhado na tabela anterior.  

Nesse sentido, considerando que 11 servidores ou empregados públicos atuaram como liquidantes 
e assistentes em 2017, concluímos que a SUSEP pagou subsídio acima do teto constitucional para 
18% dos liquidantes e assistentes de liquidantes que conduziram liquidações em 2017, o que gera 
prejuízo ao erário no valor de R$ 68,6 mil, no exercício. 

É importante mencionar que tivemos acesso às prestações de contas e aos respectivos contracheques 
de quatro servidores que conduziram liquidações em 2017. Para apurar o valor total recebido pelos 
outros seis servidores, baseamo-nos nas informações fornecidas pela SUSEP, por meio dos 
Despachos Eletrônicos “Informações suprimidas por solicitação da Unidade Examinada em 
função de sigilo, conforme § 1º do Art. 5º do Decreto nº 7.724/2012”. Logo o número de casos de 
ausência de abate-teto pode ser maior do que o exposto na tabela anterior.  

Ressaltamos que não tivemos acesso à remuneração recebida pelo empregado público aposentado 
do Banco do Brasil (CPF nº ***.919.888- **), pois este não recebe via SIAPE, logo não apuramos 
se a acumulação de suas remunerações superou o teto constitucional, em 2017. 

Notamos que a unidade, nos despachos anteriormente citados, informou a remuneração líquida 
recebida pelo servidor requisitado do IPEA-RJ (SIAPE nº 134****); todavia o salário bruto é a 
remuneração-base a ser considerada para cálculo do teto constitucional, sendo que, em fevereiro 
de 2017, ocorreu o mesmo com a remuneração da servidora SIAPE nº 172****, que atuou como 
liquidante da Empresa J. 

Destacamos que o servidor SIAPE nº 120**** aposentou-se em 20/10/2016, sendo que o 
somatório dos proventos e da remuneração como liquidante encontra-se acima do teto 
constitucional. Portanto, conforme determina o Acordão TCU 501/2018-Consulta, deve o abate-
teto ocorrer sobre os proventos da aposentadoria. 

“[...]73. No que diz respeito às acumulações envolvendo vencimentos de um cargo ativo e proventos 
de aposentadoria de outro cargo, mesmo quando envolvidas esferas de governo ou Poderes distintos, 
a glosa de eventual parcela extrateto deverá se dar em relação aos valores pagos a título de benefício 
previdenciário, dada a natureza jurídica previdenciária da restrição imposta pelo § 11 do art. 40 da 
CF/1988[...]”. 

Frisamos que, na Nota nº 568/2012/assuntos administrativos/PF-SUSEP/PGF/AGU (SEI 0300938), 
a PFE-SUSEP-SEDE firma posicionamento sobre a necessidade de a unidade: (i) processar o abate-
teto no subsídio dos servidores nomeados como liquidantes que superarem o teto constitucional e 
(ii) informar ao órgão de origem dos empregados públicos que lhe forem cedidos a ocorrência do 
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abate-teto, para que este órgão possa remunerá-lo da forma correta e, consequentemente, ser 
ressarcido de maneira adequada. 

Destaca-se que a unidade cumpre parcialmente as portarias normativas do Ministério do 
Planejamento Orçamento e Gestão nº 2/2011 e 2/2012, uma vez que, apesar de os servidores 
informarem semestralmente a remuneração recebida como liquidantes ou assistentes de 
liquidantes, a autarquia tem deixado de alimentar o SIAPE com essas remunerações extra-SIAPE, 
uma vez que só é possível incluir a remuneração de órgãos cadastrados no SIAPE, fragilizando os 
controles internos da gestão de pessoas e acarretando, em 2017, que 18% dos servidores que atuam 
nas liquidações extrajudiciais recebessem acima do teto constitucional, previsto no artigo 37, XI, 
da Constituição Federal. 
##/Fato## 

Causa 

Inadequação das rotinas e controles destinados ao acompanhamento da remuneração dos 
servidores e empregados públicos designados para atuação em entidades submetidas ao regime de 
liquidação extrajudicial. 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

Comunicada dos fatos apurados por meio da Solicitação de Auditoria nº 201800963/06, a SUSEP 
apresentou manifestação de três unidades: a Coordenação de Pessoal (CORPE) e as Coordenações 
Gerais de Autorizações e Liquidações 1 e 2 (COAL1 e COAL2).  
Iniciando pela manifestação apresentada pela CORPE, transcrevemos as informações acostadas ao 
Despacho Eletrônico SUSEP/DIRAD/CGEAF/CORPE nº 1641/2018 (SEI 0327948): 

“[...] Sobre a não-utilização da funcionalidade extra-SIAPE, esclarecemos que a funcionalidade só 
permite a inclusão de remuneração extra-SIAPE para órgãos cadastrados no SIAPE, conforme 
documento juntado 0327945. As empresas em regime especial não fazem parte do rol constante no 
SIAPE por não serem órgãos e, portanto, não há como avançar nas telas para concluir o registro, 
visto que o campo ‘Órgão de origem’ é de preenchimento obrigatório. Alternativamente, tentamos 
incluir o registro com o código do órgão da SUSEP nº 45208, mas aparece a mensagem de que não 
é permitido incluir vínculo para órgão SIAPE. Pelo motivo exposto, a funcionalidade não é utilizada 
para verificação do limite remuneratório dos servidores que acumulam cargo efetivo com funções 
em empresas em regimes especiais. Registramos, por oportuno, que, nos demais casos de 
acumulação, as remunerações extra-SIAPE são lançadas na funcionalidade. 
[...] 
O servidor matrícula 134**** é cedido à SUSEP para exercer função em empresa em regime 
especial, porém a folha de pagamento do servidor pertence ao órgão de origem, no caso o IPEA, e, 
portanto, não temos acesso às informações de remuneração do servidor. Entendemos que o controle 
do teto constitucional cabe ao órgão de origem e que é responsabilidade do servidor comunicá-los 
sobre a remuneração adicional recebida, além de que a observação do teto constitucional também 
é prevista no § 6º do art. 9º da Circular SUSEP nº 478/13, que acreditamos ser de conhecimento do 
liquidante. Como foi constatado que, a princípio, isso não ocorreu já que o servidor recebeu valores 
acima do teto constitucional, daremos ciência às partes sobre o resultado identificado no presente 
trabalho, para que adotem as providências pertinentes em suas respectivas competências. 
Sobre o servidor matrícula 120****, aposentado, informamos que ao ser notificado sobre o desconto 
do abate-teto, o servidor apresentou recursos e por este motivo não foi efetuado o desconto naquela 
ocasião. Na última análise da PF-SUSEP, encaminhada a esta Coordenação em 10/7/18, foi 
orientado ‘formular consulta ao órgão central do SIPEC, observando o disposto na Orientação 
Normativa SEGEP/MPOG n° 7/2012, para análise definitiva da questão se os recursos pagos pela 
massa liquidanda podem ou não estar fora do teto constitucional remuneratório, narrando-se, 
inclusive, todas as hipóteses existentes atualmente na Autarquia, o que poderá melhor respaldar um 
futuro normativo interno sobre a questão’. O processo encontra-se, atualmente, na Divisão de 
Pagamentos para análise dos novos comprovantes/recibos apresentados pelo servidor e verificação 
do teto constitucional, bem como para preparar a consulta ao Ministério do Planejamento [...]”. 

A manifestação da COAL2 apresentou informação sobre a inobservância do teto constitucional 
pelo servidor SIAPE nº 134****, conforme o Despacho Eletrônico 
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SUSEP/DIORG/CGRAL/COAL2 nº 183/2018 (SEI 0328354), retificado pelo Despacho 
Eletrônico SUSEP/DIORG/CGRAL/COAL2 nº 188/2018 (SEI 0331856), da forma a seguir: 

“[...] Dentre vários elementos constantes no documento, restrinjo alguns esclarecimentos no que toca 
ao liquidante citado que tem gerido uma liquidação extrajudicial acompanhada pela COAL2: refiro-
me ao liquidante que atua na [Empresa S], no [Empresa P] e na [Empresa N], por força das seguintes 
Portarias Susep constantes nos seguintes endereços eletrônicos: https://goo.gl/LrBLy6; 
https://goo.gl/y6Rp4C 
[...] Em 2017, a norma em vigor que dispõe sobre as remunerações dos liquidantes extrajudiciais é 
a Resolução CNSP N. 335/2015 c/c a Circular Susep 478/2013, que não traz limitação dos 
honorários dos liquidantes com base nos salários referentes a funções de confiança ou a cargos em 
comissão. 
As citadas normas consideram os honorários de liquidante como ‘remuneração’ e não como 
subsídio, possivelmente pelo fato de a remuneração onerar uma entidade privada, a qual passou, 
com o advento da liquidação extrajudicial, passou a ser gerida por um agente nomeado pelo Poder 
Público. 
Com todo o respeito aos entendimentos diferentes, mas entendo que a função de liquidante é de 
natureza pública devido à natureza das atribuições (o que está coerente com as normas aplicáveis, 
s.m.j.), o que não significa que a remuneração do cargo se integre o subsídio (considerando o 
significado stricto sensu do termo). 
A remuneração mensal bruta, para meses da data-base de 2018, correspondente às entidades 
citadas (categoria B) e possuir como liquidante um servidor público será: R$ 15.003 (R$ 15.003*0,6 
+  R$ 15.003*0,2+R$ 15.003*0,2).  Entretanto, confirmamos com o referido liquidante que ele 

utilizou em 2017 outra fórmula de calcular o valor bruto mensal dos honorários pela atuação nas 
três liquidandas:  R$ 12.602,52 (R$ 15.003*0,6 +  R$ 15.003*0,12+R$ 15.003*0,12). [informação 
retificada pelo Despacho Eletrônico SUSEP/DIORG/CGRAL/COAL2 Nº 188/2018] 
Por fim, informo que o referido liquidante explicou que mudou o critério para o cálculo da 
remuneração no início do presente ano, quando ele verificou que outros liquidantes servidores (ou 
empregados públicos) interpretavam a norma no sentido de que os 60% (por ser servidor) incidiria 
somente no cálculo da remuneração da liquidanda principal, sem afetar o valor bruto dos 
honorários relativos às liquidandas adicionais [informação acrescentada pelo Despacho Eletrônico 
SUSEP/DIORG/CGRAL/COAL2 nº 188/2018]. 
Esta remuneração não se confunde com o subsídio (vencimentos) do servidor devido ao cargo estatutário. 
Foge da alçada desta Coordenação o acompanhamento do valor recebido a título de vencimentos (ou 
subsídios). Para validar os dados da tabela, o valor bruto de R$ 15.003 precisa ser somado ao valor 
referentes aos vencimentos do servidor (ou subsídio, caso o cargo dele for enquadrado como tal) [...]”. 

Por fim, a COAL1, esclareceu, ainda, por intermédio do Despacho Eletrônico “Informações 
suprimidas por solicitação da Unidade Examinada em função de sigilo, conforme § 1º do Art. 5º 
do Decreto nº 7.724/2012”o seguinte: 

“[...] 3. Em relação solicitação efetuada pela AUDIT no intitulado item 1 do Anexo de Solicitação de 
Auditoria nº 201800963/05 (SEI nº 0325892), esclarecemos que: 
3.1. quanto ao servidor C R S F, servidor aposentado da SUSEP, matricula SIAPE nº 120****, existe 
recursos administrativo apresentado pelo servidor em relação ao chamado "abate teto" sobre a sua 
remuneração, ainda pendente de julgamento, conforme informação fornecida pelo mesmo, no 
processo SUSEP nº 15414.608070/2017-72; 
3.2. quanto ao servidor S W G, servidor ativo do IPEA cedido à SUSEP sem ônus, matricula SIAPE 
nº 134****, escalaremos que o acompanhamento das massas em que ele é o liquidante extrajudicial 
é efetuada pela COAL2, desta forma, nos abstivemos de fazer qualquer comentário [...]”. 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

A partir da análise das manifestações disponibilizadas pela SUSEP, apresentamos as seguintes 
considerações:  
a) No que se refere à inobservância do teto constitucional pelo servidor SIAPE nº 134****: 

A unidade afirma, por meio do Despacho Eletrônico SUSEP/DIRAD/CGEAF/CORPE 
nº 1641/2018 (SEI 0327948), que não realiza o controle do teto constitucional do servidor por este 
ser requisitado do IPEA-RJ. 
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O Coordenador da COAL2 afirma, por meio do Despacho Eletrônico SUSEP/DIORG/CGRAL/ 
COAL2 nº 183/2018 (SEI 0328354), que a remuneração do cargo de liquidante não integra o 
subsídio e que foge a alçada da COAL2 o acompanhamento do valor recebido pelo servidor a título 
de vencimentos. A manifestação da COAL2 não se coaduna com o exposto pela PFE-SUSEP-
SEDE na Nota nº 568/2012/assuntos administrativos/PF-SUSEP/PGF/AGU (SEI 0300938) sobre 
a necessidade de a SUSEP processar o abate-teto no subsídio dos servidores nomeados como 
liquidantes que superarem o teto constitucional.    

Concluímos que o servidor superou o teto constitucional, mas o seu órgão de origem só tomou 
ciência do fato após esta auditoria. Outrossim, a SUSEP afirma que o servidor requisitado teria o 
dever de informar ao IPEA-RJ a sua remuneração como liquidante. 

b) Sobre a inobservância do teto constitucional pelo servidor SIAPE nº 120****: 

A SUSEP por meio dos Despachos Eletrônicos SUSEP/DIRAD/CGEAF/CORPE nº 1641/2018 
(SEI 0327948) e SUSEP/DIORG/CGRAL/COAL1 nº 539/2018 (SEI 0329217) informa que o 
servidor da SUSEP aposentado apresentou recurso ao ser notificado sobre o desconto do abate-
teto. Nesse sentido, em 10/07/2018, a PFE-SUSEP-SEDE orientou a Coordenação de Pessoal a 
formular consulta ao órgão central do SIPEC sobre a questão, todavia o questionamento ainda não 
ocorreu uma vez que o processo se encontra na Divisão de Pagamentos para verificação de 
superação do teto constitucional.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Aprimorar a rotina de verificação do cumprimento do teto remuneratório 
constitucional para servidores e empregados públicos nomeados para atuar nas entidades 
submetidas a regimes especiais, garantindo o controle pontual, específico e tempestivo sobre esse 
limite. 
Recomendação 2: Apurar os valores pagos a servidores e empregados públicos que atuaram em 
regimes especiais, cotejando-os com os respectivos tetos de remuneração constitucional vigentes à 
época, para, em seguida, promover o ressarcimento aos cofres públicos dos valores pagos acima do 
limite constitucional nos últimos cinco anos, considerando a Circular SUSEP 478/2013. 

2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

Descumprimento do mandato máximo de quatro anos do liquidante, após a edição das 
Circulares SUSEP nº 431/2012 e 478/2013. 
Fato 

A Circular SUSEP nº 478/2013 dispõe sobre os critérios, condições e requisitos referentes à 
designação, à atuação e à remuneração dos liquidantes nomeados pela SUSEP, bem como estabelece 
os respectivos deveres dos liquidantes. O artigo 11 da Circular estabelece que a autarquia deverá 
substituir o liquidante compulsoriamente após quatro anos, contados da sua nomeação. 

Frisamos que a CGU/Regional-RJ recomendou à unidade, no item 1.1.1.2 do Relatório de 
Auditoria nº 201503719, que fosse substituída a liquidante da Empresa V, em exercício na função 
há mais de quatro anos; mas a SUSEP a manteve e, na sequência a nomeou administradora judicial 
da supervisionada pelo Juízo, considerando o pedido de autofalência apresentado pela entidade e 
visando a mitigar eventuais prejuízos à conclusão da liquidação extrajudicial. 

Realizamos testes da aplicabilidade do art. 11 da Circular Susep nº 478/2013 nos mandatos dos 
liquidantes que conduziam liquidações em 31/12/2017. Dos onze liquidantes atuantes no exercício 
de 2017, seis permaneceram mais de quatro anos no mandato, representando, dessa forma, 55% 
da nossa amostra. 

Convém mencionar a lacuna normativa da Circular Susep nº 478/2013 em relação à duração 
máxima do mandato dos assistentes de liquidantes. Realizamos testes e constatamos que um dos 
cinco assistentes que conduziam liquidações, em 31/12/2017, desempenha há mais de 4 anos essa 
função. Detalhamos tais casos no quadro a seguir: 
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Quadro 2 – Liquidantes e assistentes de liquidante com mais de 4 anos de mandato 

Liquidanda 

CPF do 
liquidante/ 

assistente de 
liquidante 

Função 

Portaria de 
nomeação do 

liquidante/assistente 
de liquidante 

Data da nomeação 
do liquidante/ 
assistente de 
liquidante 

Mandato do 
liquidante e 
assistente de 
liquidante *  

Dias que excederam 
4 anos de mandato 
(data de referência 

17/07/2018) 

Empresa R ***.402.200-** Liquidante 

Portaria Susep 

“Informações 
suprimidas por 
solicitação da 
Unidade Examinada 
em função de sigilo, 
conforme § 1º do Art. 
5º do Decreto nº 
7.724/2012”. 

17/09/2013 17/09/2017 305 

Empresa G ***.919.888-** Liquidante 

Portaria Susep  

“Informações 
suprimidas por 
solicitação da 
Unidade Examinada 
em função de sigilo, 
conforme § 1º do Art. 
5º do Decreto nº 
7.724/2012”. 

22/01/2013 22/01/2017 543 

Empresa A ***.882.626-** Liquidante 

Portaria Susep 

“Informações 
suprimidas por 
solicitação da 
Unidade Examinada 
em função de sigilo, 
conforme § 1º do Art. 
5º do Decreto nº 
7.724/2012”. 

14/06/2012 14/06/2016 765 

Empresa E ***.360.248-** Liquidante 

Portaria Susep 

“Informações 
suprimidas por 
solicitação da 
Unidade Examinada 
em função de sigilo, 
conforme § 1º do Art. 
5º do Decreto nº 
7.724/2012”. 

08/11/2012 08/11/2016 618 

Empresa M ***.882.626-** Liquidante 

Portaria Susep 

“Informações 
suprimidas por 
solicitação da 
Unidade Examinada 
em função de sigilo, 
conforme § 1º do Art. 
5º do Decreto nº 
7.724/2012”. 

02/07/2012 02/07/2016 747 

Empresa K ***.919.888-** Liquidante 

Portaria Susep 

“Informações 
suprimidas por 
solicitação da 
Unidade Examinada 
em função de sigilo, 
conforme § 1º do Art. 
5º do Decreto nº 
7.724/2012”. 

22/01/2013 22/01/2017 543 

Empresa M ***.360.248-** 
Assistente de 
Liquidante 

Portaria Susep 

“Informações 
suprimidas por 
solicitação da 
Unidade Examinada 
em função de sigilo, 
conforme § 1º do Art. 
5º do Decreto nº 
7.724/2012”. 

19/07/2012 19/07/2016 730 

Fonte: Portarias SUSEP citadas no quadro  

Notamos que todos os liquidantes e assistentes de liquidante foram nomeados antes da edição da 
Circular SUSEP nº 478/2013, em 30/09/2013; todavia a Circular SUSEP nº 431/2012, de 14/03/2012, 
já trazia mesma exigência de substituição compulsória do liquidante no § 2º do artigo 10. 
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É importante destacar que questionamos junto à SUSEP sobre o descumprimento da substituição 
compulsória dos liquidantes detalhados no quadro anterior, por meio da Solicitação de Auditoria nº 
201800963/04. O Coordenador Substituto da Coordenação Geral de Autorizações e Liquidações 1 
(COAL1) manifestou-se por meio do Despacho Eletrônico SUSEP/DIORG/CGRAL/COAL1 
nº 442/2018 (SEI 0313217) e informou que a substituição compulsória do liquidante com o intervalo 
de quatros anos pode coincidir com momentos cruciais da liquidação e que essa substituição poderá 
acarretar prejuízos significativos para a massa e seus credores. Esclarece, ainda, que os liquidantes 
e assistentes de liquidantes de CPFs nº ***.919.888-**, ***.882.626-**, ***.360.248-**, 
***.882.626-**, ***.919.888-** e ***.360.248-** se enquadravam neste tipo de situação e detalhou 
os motivos de a SUSEP optar por não substituí-los. 

Ainda sobre a manifestação da SUSEP, o Coordenador Substituto da COAL1 esclareceu que foi 
proposta no processo SEI nº 15414.612095/2016-90 a alteração do artigo 11 da Circular SUSEP 
nº 478. Tal alteração mantém o limite temporal de quatro anos para a substituição dos liquidantes 
nomeados pela SUSEP, como regra geral, todavia estabelece exceções para aqueles casos em que 
a substituição do liquidante em momento crucial do processo liquidatário possa acarretar prejuízo 
à liquidanda, aos credores ou ao encerramento da liquidação ou ainda para aqueles casos em que 
a avaliação de desempenho do liquidante recomende a sua manutenção na função. Ressaltamos 
que a redação do artigo 11 da Circular SUSEP nº 478 continua inalterada.  

Outrossim, o Coordenador Coordenação Geral de Autorizações e Liquidações 2 (COAL2) 
manifestou-se pelo documento SEI 0316225 e informou que na fase em que se encontra a 
liquidação a eventual substituição do liquidante SIAPE nº 134**** poderia ter efeito negativo, o 
que atrasaria a conclusão da liquidação extrajudicial.  
##/Fato## 
 
 

Causa 

Fragilidade normativa que não prevê requisitos e limites para a excepcionalização do limite 
ordinário para o mandato dos liquidantes. 
##/Causa## 
 
 

Manifestação da Unidade Examinada 

Comunicamos os fatos apurados por meio da Solicitação de Auditoria n.º 201800963/06. A SUSEP 
manifestou-se por intermédio do Despacho Eletrônico SUSEP/DIORG/CGRAL/COAL1 nº 
539/2018 (SEI 0329217) informando o seguinte: 

“[...]4. Em relação solicitação efetuada pela AUDIT intitulado item 2 do Anexo de Solicitação de 
Auditoria nº 201800963/05 (SEI nº 0325892), esclarecemos que: 
4.1. não existe lacuna normativa na Circular SUSEP nº 478, de 2013, "em relação à duração máxima 
do mandato do assistente do liquidante" conforme declarado pela equipe de auditoria. O Conselho 
Diretor da SUSEP, responsável pela edição das Circulares SUSEP, em seu entendimento, não 
determinou, em nenhum dos normativos publicados, a necessidade da limitação temporal da atuação 
do assistente do liquidante extrajudicial, como pode se constatado na leitura das Circulares SUSEP 
nº 478, de 2013, e nº 437, de 2012. Da mesma forma o CNSP em suas Resoluções, conforme pode 
ser constatado na leitura das Resoluções CNSP nº 008, de 1976, nº 005, de 1980, nº 012, de 1984, 
nº 008, de 1991, nº 010, de 1992, nº 006, de 1995, nº 011, de 1997, nº 335, de 2015. Todos os 
normativos que trataram de regimes especiais ao longo do tempo não limitaram temporalmente a 
atuação do assistente do liquidante; 
4.2. da leitura dos autos do processo SUSEP que resultou na aprovação das Circulares SUSEP 
nº 437, de 2012, e nº 478, de 2013, constava que a limitação temporal da atuação do liquidante 
extrajudicial, conjuntamente com a criação da figura do bônus remuneratório, foi um mecanismo 
criado com o objetivo de incentivar o encerramento das liquidações extrajudiciais. 
Não nos parece que o Conselho Diretor da SUSEP julgou que a aplicação do limite temporal 
aplicado ao assistente do liquidante traria benefício à massa, não havia qualquer indício. Contudo, 
se hipoteticamente o limite temporal fosse aplicado aos assistentes do liquidante, entendemos que 
ele estaria sujeito as mesmas justificativas informadas em relação ao liquidante;  
4.3. acreditamos que as necessárias justificativas tenham sido apresentadas no despacho eletrônico 
SUSEP/DIORG/CGRAL/COAL1 nº 442/2018 (SEI nº 0313217) relativas a não substituição 
compulsória dos liquidantes extrajudiciais que ultrapassaram o limite temporal. 
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Inclusive a equipe de auditoria faz menção a elas, em seu anexo a Solicitação de Auditoria 
nº 201800963/05, citando a coincidência com momentos cruciais da liquidação com prejuízo aos 
credores e à massa e a proposição de normativo no processo SUSEP nº 15414.612095/2016-90 que 
mantém o limite temporal como regra geral, porém estabelece as exceções. Destacou, apenas, que 
o normativo ainda não tinha sido aprovado; e 
4.4. entendemos que no caso de não haver uma sinalização de aprovação da alteração do normativo 
proposto em curto espaço de tempo, pode-se o Conselho Diretor da SUSEP excepcionar cada caso 
concreto ou não, considerando que foi o próprio Conselho Diretor da SUSEP que aprovou a 
Circular SUSEP com o limite temporal. Uma vez que a proposta de alterar o normativo já se 
encontra elaborada pela área técnica e analisada pela área jurídica, podemos, na reunião conjunta 
de solução de problemas propor como solução a abertura de processos individualizados, com 
relatórios circunstanciados sobre a atuação do liquidante, a fase da liquidação e as demais 
informações necessárias para o Conselho Diretor da SUSEP verificar, analisar e aprovar ou não a 
manutenção dos liquidantes em cada caso concreto”. 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

Com relação ao limite temporal máximo do mandato de assistente de liquidante, a autarquia afirma 
que não há lacuna normativa na Circular Susep nº 478/2013 uma vez que, em tese, o Conselho 
Diretor da SUSEP teria julgado que a substituição compulsória do assistente do liquidante não 
traria benefícios às massas liquidandas. 

Assim, considerando que a fundamentação apresentada pela SUSEP surge da avaliação de que a 
limitação temporal para o cargo de assistente não foi objeto de normatização por entendimento do 
Conselho Diretor, deve-se suscitar formalmente a questão, de modo que reste evidente a 
necessidade ou não de regulamentação do tema. 

Por fim, a proposta da SUSEP, de que o seu Conselho Diretor excepcione os eventuais casos de 
descumprimento do limite temporal do mandato estabelecido na Circular Susep nº 478/2013, é 
relevante para expor os motivos que fundamentam a decisão. 

Tal procedimento, entretanto, não afasta a oportunidade de normatização dessa medida, que deverá 
contemplar as regras e requisitos para sua utilização. 

##/AnaliseControleInterno##Recomendações: 
Recomendação 1: Efetuar análise voltada para a atualização dos normativos gerais, fixando regras, 
limites e condições para a dilação do mandato dos responsáveis pela condução dos processos de 
regimes especiais. 

2.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

Afastamento do cargo de origem por servidores nomeados como liquidantes extrajudiciais 
em entidades privadas sem o ressarcimento das despesas de pessoal pela massa liquidanda. 
Fato 

Os cargos de liquidante e assistente são previstos nos artigos 24 e 38 da Resolução CNSP nº 335/2015. 
Os artigos 25 e 39 da resolução estabelecem que os liquidantes e seus assistentes sejam 
preferencialmente servidores ativos ou inativos da SUSEP ou, na impossibilidade, outros servidores 
públicos federais ativos ou inativos, empregados de Empresas Públicas ou Sociedades de Economia 
Mista que possuam graduação e experiência em área afim com as atividades a serem exercidas. 

Contudo, a mencionada resolução não esclarece sobre a situação funcional em que os servidores 
ou empregados designados como liquidantes ou assistentes deverão ser enquadrados, de forma que 
o afastamento do serviço desses agentes é registrado como “serviço externo” e permite a 
manutenção da remuneração e demais vantagens do cargo. 

A resolução trata apenas da remuneração percebida por esses agentes pelo exercício das funções 
exercidas nas entidades privadas submetidas ao regime de liquidação extrajudicial que tem 
natureza privada, conforme artigos 34 e 41. 

Em resumo, o atual regime de liquidação extrajudicial admite que servidores e empregados 
públicos designados para as funções de liquidante e assistentes afastem-se de seus cargos efetivos 
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com a manutenção de vencimentos e demais vantagens e recebam adicional pago pela entidade 
liquidanda, sendo este de natureza privada.  

Na Susep, em análise específica envolvendo a cessão de funcionários de outras entidades à autarquia 
para o desempenho dessas funções, a Nota nº 541/2012/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/PF-
SUSEP/PGF/AGU, de 18/09/2012 (SEI 0300943), emitida pela PF-SUSEP-Sede, que aborda o ônus 
dessa cessão e a possibilidade de ressarcimento aos órgãos de origem, equiparou o afastamento para 
atuação como liquidante ou assistente ao exercício de função de confiança em sentido amplo, e 
admitiu a possibilidade de ressarcimento ao órgão de origem.  

Tal documento, contudo, não tratou do reembolso da liquidanda à SUSEP pelos dispêndios com o 
ressarcimento ao órgão de origem, o qual mantém a remuneração do liquidante pelo exercício do 
cargo efetivo mesmo durante o período de afastamento fático para a atuação na entidade privada 
submetida a um dos regimes especiais. 

Esse entendimento se reflete na Circular SUSEP nº 478 que, ao tratar de critérios, condições e 
requisitos para a remuneração dos liquidantes (art. 9º, §5º), fixa limitação de 60% da parcela fixa 
e mensal da remuneração do liquidante, definida no mesmo documento (art. 9º, §2º). Interessante 
notar que esse percentual é o mesmo adotado para a remuneração dos cargos e funções 
comissionadas da administração pública federal quando ocupados por servidores públicos efetivos 
(art. 2º, III da Lei nº 11.526/2007). 

Vale acrescentar que, em que pese a remuneração pelo exercício da função de liquidante ser paga 
pela empresa em liquidação extrajudicial, o que levaria a um entendimento de que teria natureza 
privada, há a possibilidade de que esses valores também sejam custeados pelo erário em razão dos 
empréstimos públicos da autarquia à massa liquidanda caso esta não possua recursos próprios para 
seu funcionamento durante os trabalhos, conforme previsto no artigo 15 da referida circular. 

Na mensuração do volume de recursos públicos desembolsados para a manutenção da 
remuneração de liquidantes e assistentes que se afastaram das atividades no órgão de origem, 
efetuou-se levantamento do custo orçamentário para o exercício de 2017, que chega ao montante 
de R$ 2,2 milhões, conforme tabela a seguir. 

Tabela 9 – Subsídio pago, em 2017, para os servidores que atuam em liquidações extrajudiciais (em R$) 
Subsídio Servidores ativos SUSEP Servidores Requisitados (IPEA-RJ) Total 

Mensal 156.157,66 24.142,66 180.300,32 
Em 2017 1.873.891,92 289.711,92 2.163.603,84 
Fonte: SIAPE 

Assim, considerando que esses servidores passaram a desenvolver suas atividades em entidades 
de natureza privada sem registro em seus assentamentos funcionais e restrições à sua remuneração 
e demais vantagens do cargo, observa-se oportunidade de aprimoramento do modelo vigente, 
considerando a necessidade de resguardo dos interesses da SUSEP no processo de liquidação, com 
a garantia da correta aplicação dos recursos públicos destinados para o pagamento de pessoal. 
##/Fato## 

Causa 

Inexistência de avaliação da necessidade de ressarcimento do custo fiscal dos servidores públicos 
nomeados para atuação como diretores fiscais, interventores ou liquidantes em entidades privadas 
submetidas à regulação da SUSEP. 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

Comunicamos os fatos apurados por meio da Solicitação de Auditoria nº 201800963/06. A SUSEP 
manifestou-se por intermédio do Despacho Eletrônico SUSEP/DIORG/CGRAL/COAL1 
nº 539/2018 (SEI 0329217) informando o seguinte: 

“[...] 6. Em relação solicitação efetuada pela AUDIT intitulado item 4 do Anexo de Solicitação de 
Auditoria nº 201800963/05 (SEI nº 0325892), esclarecemos que: 
6.1. uma supervisionada em liquidação extrajudicial, resumidamente, foi uma empresa com 
milhões de reais em provisões técnicas, com vários funcionários, com centenas de ações judiciais, 
com vários problemas e com uma estrutura de comando composta por um presidente (CEO) e 
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vários diretores e comitês. Com a decretação da liquidação extrajudicial toda esta estrutura de 
comando deixa de existir e o liquidante nomeado será o CEO desta empresa em situação de regime 
especial. Desta forma, fica prejudicada a tese apresentada pela equipe de auditoria de comparar 
o valor efetivamente recebido como remuneração pelos servidores da SUSEP como liquidantes 
com os valores de DAS em 2017, em especial os DAS 101.1, 102.1, 101.2, 102.2, 101.3, 102.3, 
101.4, 102.4, 101.5 e 102.5. A função a ser desempenhada pelo liquidante extrajudicial é 
semelhante a de um CEO, portanto se a medida de comparação do valor efetivamente recebido 
como remuneração fosse a forma adequada de se efetuar a comparação, deveria ser no mínimo 
relativo aos DAS 101.6 e 102.6, que efetivamente é o valor mínimo recebido pelos CEOs na 
administração pública; 
6.2. outro ponto em que a tese apresentada pela equipe de auditoria se mostra prejudicada é não 
considerar a questão do chamado "abate teto" na remuneração dos servidores que exercem a 
função de liquidante. Saindo da questão hipotética e indo para prática, conforme relatado no 
despacho eletrônico SUSEP/DIORG/CGRAL/COAL1 nº 442/2018 (SEI nº 0313217), temos dez 
servidores que receberam efetivamente a remuneração com liquidante ou assistente em 2017. 
Utilizando a média ou mediana de valores efetivamente recebidos em 2017, constamos que sete 
servidores (70%) receberam em torno de R$ 9 mil, que é o equivalente a 60% da remuneração do 
DAS 101.6 e 102.6. Apenas três servidores (30%) receberam em torno de R$ 12 mil, que ficaria 
acima dos 60% das remunerações do DAS 101.6 e 102.6; 
6.3. outro ponto em que a tese apresentada pela equipe de auditoria se mostra prejudicada é que 
sua análise considerou apenas o aumento da remuneração cada vez que aumenta a quantidade de 
empresas em que o servidor é o liquidante. Ocorre que cada vez que o liquidante ganha mais 
responsabilidade como um CEO de uma nova liquidação extrajudicial, a remuneração não cresce 
nesta mesma proporção, mais sim em 20%. Na tese levantada pela equipe de auditoria não 
considerou que o liquidante é CEO em nova liquidação e com isso teria que aumentar o valor do 
DAS considerado. E a questão passa a ser em quanto? Um segundo DAS ou terceiro? E qual 
percentual considerar? Em qualquer caso ficaria limitado ao chamado "abate teto" e em todos os 
casos, em dezembro de 2017, teríamos os liquidantes recebendo valores em torno do DAS 101.6 e 
102.6; 
6.4. nos parece que o Conselho Diretor da SUSEP, à época da edição das Circulares SUSEP 
nº 437, de 2012, e nº 478, de 2013, se preocupou em melhorar a remuneração dos liquidantes 
extrajudiciais para poder contar com executivos que pudessem acelerar o processo de liquidação 
extrajudicial. Cremos que o critério da remuneração para servidores ficou claro e não foi objeto 
de questionamento pelo Ministério Público Federal (MPF);  
(...) 6.9. da leitura da Promoção de Arquivamento encaminhada pelo MPF por meio do Oficio PR-
RJ nº 326/2014, podemos verificar à fl. 135 do processo físico SUSEP nº 15414.001036/2012-68, 
que posteriormente foi transformado no processo eletrônico SUSEP SEI nº 15414.615194/2018-
95, que o MPF constatou: ‘a razoabilidade do patamar remuneratório fixado na nova Circular 
Susep n° 478/2013 e sua compatibilidade com os valores pagos por outros entes públicos’ e ‘não 
haver motivos que justifiquem o prosseguimento deste Inquérito Civil, razão pela qual determino 
o seu ARQUIVAMENTO’”. 

Posteriormente, em resposta à SA nº 201800963/07, referente à manifestação de fatos, o titular da 
Coordenação de Acompanhamento de Liquidações 1 (COAL1) apresentou o posicionamento a 
seguir em e-mail transmitido em 04/09/2018. 

“[...] 
3. Consultando o documento elaborado pela equipe de auditoria, SEI nº 0348081, verificamos que 
foi questionado: 
3.1. que a Resolução CNSP nº 335, de 2015, ‘...não esclarece sobre a situação funcional a que os 
servidores ou empregados designados como liquidantes ou assistentes deverão ser enquadrados, de 
forma que o afastamento do serviço desses agentes é registrado como “serviço externo” e permite 
a manutenção da remuneração e demais vantagens do cargo’; 
3.2. que na manifestação da PF-SUSEP envolvendo a cessão de funcionários de outras entidades à 
SUSEP para o desempenho da função de liquidante, Nota nº 541/2012/ASSUNTOS 
ADMINISTRATIVOS/PF-SUSEP/PGF/AGU, SEI nº 0300943, não foi tratado o ‘...reembolso da 
liquidanda à SUSEP pelos dispêndios com o ressarcimento ao órgão de origem, o qual mantém a 
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remuneração do liquidante pelo exercício do cargo efetivo mesmo durante o período de afastamento 
fático para a atuação na entidade privada submetida a um dos regimes especiais’; 
3.3. que os servidores que atuam em liquidação extrajudicial ‘...passaram a desenvolver suas 
atividades em entidades de natureza privada sem registro em seus assentamentos funcionais e 
restrições à sua remuneração e demais vantagens do cargo, observa-se oportunidade de 
aprimoramento do modelo vigente, considerando a necessidade de resguardo dos interesses da 
SUSEP no processo de liquidação, com a garantia da correta aplicação dos recursos públicos 
destinados para o pagamento de pessoal". 
4. Cremos que preliminarmente é necessário fazer uma abordagem a pontos que não foram efetuados 
antes e reforçarmos alguns que já foram elencados em outras oportunidades de esclarecimentos. 
5. Numa abordagem simplificada, da leitura da Lei Complementar nº 109, de 2001, do Decreto-Lei 
nº 73, de 1966, e da Lei nº 6.024, de 1974, podemos traçar a seguinte linha de raciocínio do que 
ocorre numa decretação de liquidação extrajudicial em uma supervisionada da SUSEP: 
5.1. uma companhia ou uma entidade que vende seguros, previdência, capitalização ou cobertura 
de resseguro, após constatada a sua ausência de condições para funcionamento ou para 
recuperação e esgotadas as possibilidades de manter a sua função econômica, tem sua autorização 
cassada pela SUSEP. 
5.2. no momento em que a supervisionada tem a sua autorização cassada, os órgãos estatuários, os 
administradores e os acionistas da companhia ou da entidade perdem todos os seus poderes de 
mando; 
5.3. a liquidação extrajudicial passa a ser processada pela SUSEP que terá os poderes gerais de 
administração; e 
5.4. a SUSEP não executa as atividades de administração diretamente, ela a efetua por meio do 
liquidante extrajudicial por ela nomeado.  
6. De outra banda, recordamos parte do que foi apresentado no despacho eletrônico 
SUSEP/DIORG/CGRAL/COAL1 nº 387/2018, SEI nº 0303914, em resposta ao item 1 da Solicitação 
de Auditoria CGU nº 201800963/01, a seguir: 

‘[...] Com referência ao questionamento sobre afastamento do exercício das atribuições ordinárias 
do servidor na Susep durante a vigência da Liquidação, faz-se necessário alguns esclarecimentos: 
O Plano de Carreiras e Cargos da Susep é composto por apenas 02 (duas) carreiras e cargos: uma 
de nível superior (carreira de Analista Técnico da Susep) e outra de nível intermediário (carreira 
de Agente Executivo da Susep). 
Portanto são esses dois grupos de servidores que exercem todas as atribuições da Susep 
determinadas pelo Decreto-Lei nº 73/66, dentre outras legislações. Nesse sentido, as atribuições 
ordinárias de um servidor da Susep dependerá de sua lotação, ou seja, em que área esse servidor 
exercerá sua função. 
Voltando ao Decreto-Lei nº 73/66, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, em 
seu art. 97, caput, tem-se o seguinte comando: 
‘Art 97. A liquidação voluntária ou compulsória das Sociedades Seguradoras será processada pela 
SUSEP. 
(...) 
Art 99. Além dos poderes gerais de administração, a SUSEP ficará investida de poderes especiais 
para representar a Sociedade Seguradora liquidanda ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, 
podendo: 
(...) 
Art 100. Dentro de 90 (noventa) dias da cassação para funcionamento, a SUSEP levantará o balanço 
do ativo e do passivo da Sociedade Seguradora liquidanda e organizará:’ 
O Decreto nº 60.459/67, que regulamenta o Decreto-Lei nº 73/66, assim dispõe sobre a matéria: 
‘Art 73. A liquidação voluntária ou compulsória das Sociedades Seguradoras será processada pela 
SUSEP que indicará o liquidante’ [Grifo no original]. 
Observa-se que é atribuição privativa da Susep proceder à Liquidação Extrajudicial de suas 
supervisionadas. Se a atribuição é sua, deverá ser exercida por um de seus servidores. Nesse sentido, 
Liquidante é apenas a denominação que se dá ao servidor designado para a função, assim como ao 
servidor designado para uma fiscalização dá-se a denominação de fiscal. 
Seguindo essa linha de entendimento a respeito das atribuições dos servidores da Susep, o art. 38 
da Lei nº 11.890/2008, que trata do Plano de Carreiras e Cargos da Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, lista algumas das atribuições dos Analistas Técnicos da Autarquia. 
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‘Art. 38. Incumbe aos titulares dos cargos de Analista Técnico da Susep o desenvolvimento de 
atividades ligadas a controle econômico, financeiro e contábil das entidades supervisionadas; 
fiscalização, controle e orientação às entidades supervisionadas; execução das atividades 
relacionadas a regimes especiais; realização de estudos atuariais e de normas técnicas no âmbito 
das operações realizadas pelas entidades supervisionadas; análise da autorização de produtos; 
implantação, administração e gerenciamento de sistemas informatizados; prestação de suporte 
técnico e operacional aos usuários; execução de outras atividades compatíveis com o nível de 
complexidade das atribuições do cargo e o exercício das atribuições previstas em leis e 
regulamentos específicos, em especial o disposto no art. 1º da Lei nº 9.015, de 30 de março de 1995’ 
[Grifo no original]. 
Entretanto a atividade de Liquidante tem uma peculiaridade em relação à maioria das atividades de 
Analista Técnico da Susep, que é o elevado grau de complexidade e de responsabilidade das 
atribuições inerentes a essa atividade, conforme se depreende da leitura do art. 75 do Decreto 
nº 60.459/67, que regulamenta o Decreto-Lei nº 73/66. Nesse dispositivo, além da administração da 
Sociedade liquidanda e dos amplos poderes para representá-la, ativa e passivamente, em Juízo ou 
fora dele, o liquidante designado pela Susep é responsável por: propor, contestar e intervir em 
ações, inclusive para integralização do capital pelos acionistas; nomear e demitir funcionários; fixar 
os vencimentos de funcionários; outorgar ou revogar mandatos; transigir; vender valores móveis e 
bens imóveis; pagar e receber, firmando os competentes recibos e dando quitação; convocar 
assembleia-geral dos acionistas, na hipótese de liquidação voluntária; abrir, movimentar e encerrar 
contas bancárias, assinando e endossando cheques, ordens de pagamento e outros papéis 
necessários. 
Uma das diretrizes estabelecida no art. 5º, inciso II, da Lei n. 5.645/1970, que estabelece diretrizes 
para a classificação de cargos do Serviço Civil da União e das autarquias federais, é exatamente a 
complexidade e responsabilidade das atribuições exercidas. 
‘Art. 5º Cada Grupo terá sua própria escala de nível a ser aprovada pelo Poder Executivo, 
atendendo, primordialmente, aos seguintes fatores: 
(...) 
II - Complexidade e responsabilidade das atribuições exercidas;’ 
Nessa esteira, entende-se que não há cumulação de subsídio com a remuneração paga pela massa 
liquidanda, uma vez que o valor pago pela Massa é um complemento remuneratório ao subsídio do 
servidor, equiparável à remuneração dos cargos em comissão, das funções de confiança, dentre 
outros. Manifestação nessa mesma linha de entendimento foi registrada na NOTA 
nº 541/2012/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/PF-SUSEP-PGF/AGU (SEI 0300943) de lavra da 
Procuradoria Federal junto à Susep. 
Observa-se que nas Resoluções CNSP editadas desde 1984, o recebimento de remuneração pelo 
exercício da função de Liquidante, de Interventor e de Diretor Fiscal era incompatível com o 
exercício de cargo em comissão. Em 1997, essa incompatibilidade foi substituída pela possibilidade 
do condutor do regime especial optar pela gratificação do cargo em comissão ou pela remuneração 
pelo exercício das atribuições do regime especial. 
A atividade de Liquidação Extrajudicial por muitos anos foi tratada como atribuição da Susep, como 
se pode inferir dos normativos editados no passado, conforme abaixo:  

...’ 
7. Do que foi abordado nos itens 5 e 6, para nós é cristalino que o servidor da SUSEP nomeado 
liquidante está exercendo uma atribuição da SUSEP estabelecida em Lei e desenvolvendo uma 
atividade que está no Plano de Carreiras e Cargos da SUSEP (artigo 38 da Lei nº 11.890/2008). O 
que não é diferente do servidor da SUSEP em serviço de fiscalização externa (in loco em 
supervisionada, exercendo uma atribuição da SUSEP que está na Lei e no Plano de Carreiras e Cargos 
da SUSEP). Ele está fora da SUSEP e dentro de um companhia ou entidade supervisionada. Neste 
ponto, cabe destacar que o afastamento do servidor da SUSEP em fiscalização externa é registrado 
como "serviço externo" e permite a manutenção da remuneração e demais vantagens do cargo. 
8. Questionamos se é necessário algum esclarecimento da situação funcional do servidor em 
fiscalização? Cremos que não, pois junto a folha de ponto o servidor em fiscalização externa 
apresenta o boletim de frequência com a informação que está em fiscalização. O mesmo ocorre com 
o servidor da SUSEP que está exercendo a função de liquidante extrajudicial, ele preenche o boletim 
de frequência e informa que está em liquidação extrajudicial. 
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9. Não estamos afirmando que o modelo não possa ser aprimorado, como por exemplo estes 
esclarecimentos estarem em manuais de procedimentos em rotinas, mas com certeza, em nosso 
entendimento, não devem estar numa Resolução do CNSP. Acreditamos que numa reunião conjunta 
com a equipe de auditoria poderemos melhor abordar o assunto. 
10. Por outro lado, é necessário esclarecer que a Nota nº 541/2012/ASSUNTOS 
ADMINISTRATIVOS/PF-SUSEP/PGF/AGU, SEI nº 0300943, da PF-SUSEP não tratou do 
reembolso da liquidanda à SUSEP pelos dispêndios com liquidantes porque tal tema não foi 
abordado na Autarquia em processos, pelo menos não temos o conhecimento que tenha sido 
abordado em qualquer processo. Entretanto, isso não impede que seja efetuado um estudo técnico 
sobre a possibilidade, a forma e demais aspectos de uma eventual implementação. Acreditamos que 
numa reunião conjunta com a equipe de auditoria poderemos melhor abordar o assunto. 
11. Cremos que o servidor da SUSEP exercendo a função de liquidante extrajudicial está executando 
uma atribuição privativa da SUSEP e não pode ter os seus direitos e vantagens restringidos ou 
suprimidos uma vez que está exercendo uma função pública. Da mesma forma não nos parece que 
os recursos públicos destinados ao pagamento de pessoal foram aplicados de forma incorreta uma 
vez que este ele exerceu efetivamente uma atribuição que está em seu Plano de Carreiras e Cargos. 
12. Acreditamos que o ponto principal é se a massa liquidanda deveria ou não ressarcir a Autarquia 
dos recursos públicos utilizados no pagamento dos servidores que exercem função pública nas 
massas liquidandas. Contudo, cremos que o assunto demanda estudos técnicos e jurídicos, pois 
existem outros elementos a serem abordados, inclusive a questão da comissão de cinco por cento a 
que a SUSEP faz jus, conforme artigo 106 do Decreto-Lei nº 73, de 1966. Acreditamos que numa 
reunião conjunta com a equipe de auditoria poderemos melhor abordar o assunto”. 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

A manifestação apresentada expõe adequadamente a natureza e a complexidade da liquidação 
extrajudicial, as atribuições dos liquidantes da SUSEP e daqueles indicados pela autarquia e a 
compatibilidade dessa atividade com o regramento vigente, afastando hipótese contrária. 
Contudo, considerando as informações finais da manifestação, em especial aquela presente no 
parágrafo 12, que remetem acertadamente à necessidade de aprofundamento da discussão quanto 
à possibilidade de ressarcimento aos cofres púbicos pelas massas liquidandas, com a proposição 
da avaliação da questão, mantém-se o apontamento estabelecendo-se recomendação alinhada com 
a proposta da unidade.  
##/AnaliseControleInterno## 
 

Recomendações: 
Recomendação 1: Apresentar estudo jurídico e técnico sobre a viabilidade de ressarcimento aos 
cofres públicos dos valores despendidos no pagamento dos servidores que exercem função pública 
nas massas liquidandas. 
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3 CONTROLES DA GESTÃO                           

3.1 CONTROLES INTERNOS                             

3.1.1 Avaliação dos Controles Internos Administrativos  

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 

Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos. 

Fato 

Neste item, avaliamos se os controles internos administrativos instituídos pela SUSEP garantem o 
atingimento de seus objetivos estratégicos, considerando ambiente de controle, avaliação de risco, 
atividades de controle, informação e comunicação, e monitoramento, componentes indicados pelo 
COSO. Para essa análise, foram realizados testes baseados nas respostas do gestor ao Questionário 
de Avaliação de Controles Internos (QACI). 

Esses exames tiveram por objetivo aferir a existência, a qualidade e a suficiência desses controles 
com foco no que está registrado a seguir: 
a) a gestão de créditos constituídos, dívida ativa e regimes especiais, estes com enfoque em 

nomeação e suporte da autarquia aos servidores liquidantes; 
b) normativos e atividades referentes a ética, capacitação, divulgação de informações, avaliação de 

desempenho e prestações de contas, elaboração do planejamento estratégico e dos objetivos 
estratégicos; 

c) atuação do Conselho Diretor; 
d) implementação das recomendações da Auditoria Interna e da CGU. 

Ambiente de Controle 
A entidade dispõe de códigos formais de conduta e outras políticas relacionadas à ética coerentes 
com suas atividades específicas, em especial seu código de ética, que estabelece aos servidores 
princípios fundamentais, deveres e vedações e comportamento ético e moral adequados, dentro de 
uma linguagem compreensível e acesso facilitado. 

O conteúdo do código de ética contempla valores e princípios relacionados com a ética e a 
integridade, condutas permitidas e proibidas, prevenção de conflito de interesses, medidas 
disciplinares para o descumprimento de normas éticas e a utilização do canal de denúncias. 

Regulamentada há quase dez anos por meio da Deliberação nº 136/2009, a Comissão de Ética 
possui forma de composição e de funcionamento claramente definida, acesso ao mais alto nível 
hierárquico e abrangência de todas as unidades da autarquia. 

Todavia não restaram evidenciadas as condições de trabalho e a adequação da atuação da 
Comissão de Ética, assim como não existem indicadores que possam identificar problemas e 
tendências relacionadas às normas de conduta da organização nem treinamento voltado para 
integridade e valores éticos. 

Com relação à alta administração, o regimento interno deixa claro que os cargos estão preenchidos 
de acordo com as regras e os critérios dispostos nos normativos, assim como a análise de 39 das 
76 atas de reunião do Conselho Diretor publicadas em 2018 evidenciou que a gestão da Susep é 
acompanhada por seus membros. 

O organograma mostra as áreas-chave de forma clara, e o regimento interno - emitido em 2017 - 
detalha a estrutura organizacional, com hierarquia, atribuições e responsabilidades, evidenciando que 
esta é adequadamente descentralizada e apropriada para o porte e as atividades da autarquia, ao passo 
que as delegações de competência são acompanhadas de definições claras de responsabilidade e 
ocorrem no grau necessário para a realização dos objetivos da SUSEP, o que também se pode conferir 
nas doze portarias emitidas com esse objetivo, no período de 24/07/2014 a 28/11/2017. 

A contratação e a retenção de colaboradores estão definidas no Plano Anual de Capacitação (PAC) 
para 2018, no Plano Pedagógico de Gestores, elaborado em 2014 com o auxílio da ESAF, e no 
Primeiro Ciclo de Avaliação de Gestores, realizado em 2016 para avaliar as competências gerenciais 
para os diferentes níveis de gestão, em treinamentos que abrangem colaboradores de áreas diversas. 
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Desses projetos, destaca-se o PAC, constituído pelos seguintes programas: 
Estratégico – Capacitação para alcance de projetos estratégicos no período 2016-2020); 
Desenvolvimento Gerencial e Cultura Organizacional – Apoio aos gestores e encontro entre 
gestores ou destes com servidores; 
Internacional – participação de servidores em eventos internacionais com multiplicação de 
conhecimento; 
Formação Contínua – Aprimoramento de competências necessárias ao bom desempenho a partir 
do levantamento de necessidades no Planejamento Tático-Operacional (PLTO); 
Línguas Estrangeiras – Capacitação e atualização de servidores que dominam línguas estrangeiras); 
Pós-Graduação – Concessão a servidores efetivos cujo tema de pesquisa seja de interesse 
institucional); 
Licença-Capacitação – Análise de pedidos considerando restrições, limites de vagas e temas 
priorizados por cada unidade setorial. 
Antes de assumir suas funções, os colaboradores têm seus antecedentes levantados, a exemplo dos 
liquidantes mencionados neste relatório, no tópico referente a regimes especiais, para os quais os 
normativos preveem bônus, duração de mandato e sanções aplicadas. Contudo apesar da existência 
de ferramentas normativas, os testes realizados identificaram a inobservância do teto constitucional 
em três casos. Ressalva deve ser feita também à avaliação da legalidade do pagamento do bônus de 
eficiência aos liquidantes, uma vez que não fez parte do escopo deste trabalho. 

O desempenho dos servidores é avaliado em processo de competências gerenciais, que apresenta 
os comportamentos esperados e identifica gaps de competência para o autodesenvolvimento do 
servidor, além de ressaltar que esse processo seria anual, mas foi realizado pela última vez em 
2016 e não pôde ser repetido ou aprimorado. 

As práticas dos prestadores de serviço são avaliadas por meio de fiscalização e gestão contratuais 
e de apreciação dos Instrumentos de Medição de Resultado pela Coordenação-Geral de 
Administração e Finanças e da fiscalização pelo público usuário dos serviços. 

Com relação aos responsáveis pelo Controle Interno, o exame do Planejamento Tático Operacional 
e do Planejamento Estratégico 2016-2020 (Deliberações nº 191/2017 e nº 182/2016, 
respectivamente) nos permitiu verificar que a entidade dispõe de mecanismos para exigir 
prestações de contas e disciplinar as regras aplicáveis à tomada de decisão. 

Todavia, a instituição não possui metas para atuar nas entidades submetidas a regimes especiais, 
ainda que o art. 10, §1º, da Circular 478/2013, estabelecesse aos liquidantes bônus de até seis 
remunerações mensais em liquidações extrajudiciais. 

Avaliação de Riscos 
O planejamento estratégico, aprovado por meio da Deliberação nº 191/2017, contém a visão, a 
missão e os objetivos organizacionais da instituição e indicadores, metas e resultados esperados e 
foi elaborado com a participação das Coordenações-Gerais e da Secretaria-Geral e é de fácil 
acesso, pois conseguimos encontrá-lo no sítio eletrônico da SUSEP. 

Com relação à constituição de crédito e de dívida ativa no âmbito da SUSEP, os trabalhos 
desenvolvidos por demanda da OS 201702521 não identificaram a existência de indicadores de 
desempenho voltados para avaliar a sua gestão. 

Ainda não foi implementada política de gestão de riscos aprovada pela alta administração, que 
preveja pelo menos as áreas mais relevantes e tenha por objetivo identificar, avaliar e tratar os 
riscos existentes, apesar de a Deliberação nº 190/2017 já traçar diretrizes nesse sentido e para 
medir o desempenho de sua gestão e prever consultas e comunicação com partes internas e externas 
interessadas em assuntos relacionados a risco. 

A partir das informações prestadas, verificamos que periodicamente os riscos são examinados por 
meio da análise de projetos de lei de interesse da autarquia, acompanhados pelo Gabinete e 
avaliados via unidades técnicas, a fim de identificar mudanças no ambiente regulatório, conforme 
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prevê o art. 11 da Deliberação nº 190/2017, mas não foi criado processo de identificação de riscos 
de fraudes e de corrupção e relativos a pessoal. 

Atividades de Controle 
Os exames realizados revelaram que as atividades de controle se encontram em um nível 
intermediário de maturidade, pois, apesar de se relacionarem diretamente com os objetivos da 
organização, apresentam fragilidades na arrecadação das multas aplicadas e nos controles 
existentes na gestão dos regimes especiais, o que já foi tratado neste relatório. 

As políticas e os procedimentos referentes à atribuição de responsabilidades estão claramente 
definidos em normativos e fluxogramas, destacando-se que os primeiros segregam devidamente as 
funções e as atividades, o que pudemos confirmar nos trabalhos já mencionados no parágrafo anterior. 

Existem políticas e os procedimentos formalmente estabelecidos voltadas para garantir o 
atingimento dos objetivos da entidade, com atuação preventiva e detectiva, mas, na prática, como 
há deficiência na identificação dos riscos, podem ocorrer desvios relevantes nos objetivos. Como 
exemplo, citamos a morosidade das liquidações extrajudiciais associadas ao fato de que grande 
parte dos liquidantes descumpre o prazo de quatro anos previsto no art. 11 da Circular SUSEP 
nº 478/2013. 

Em 27 das 39 atas de reunião analisadas – em um universo de 76 emitidas de janeiro de 2017 a 
julho de 2018 –, verificamos que o Conselho Diretor tratou de mudanças e reavaliação de 
normativos em 27 delas, além de estar estabelecido no art. 2º, §4º, da Deliberação nº 191/2017 que 
a Secretaria-Geral irá monitorar a execução do PLTO de cada unidade, apresentando relatórios 
semestrais a esse conselho. 

As normas existentes na autarquia deixam claro que são identificadas, no formato e com o 
detalhamento suficiente, informações relevantes para que as pessoas cumpram suas 
responsabilidades. 

Informação e Comunicação 
Não existe um processo definido para comunicar e disponibilizar tempestivamente as informações 
necessárias para que toda a equipe entenda e conduza suas responsabilidades quanto ao bom 
funcionamento do sistema de controle interno, assim como não existem mecanismos para medir a 
satisfação dos cidadãos-usuários de seus serviços. 

Todavia, a entidade divulga, em seu sítio, dados de interesse geral ou coletivo, como por exemplo, 
nas abas ACESSO À INFORMAÇÃO e A SUSEP, em que todos têm acesso a informações de ações 
e programas, participação social, auditorias, processos de contas anuais, licitações e contratos, 
despesas, convênios, planos de dados abertos (nos quais são tornadas públicas ações e estratégias 
organizacionais que nortearão a implementação e promoção da abertura de dados da SUSEP). 

Também é disponibilizada a apresentação de denúncias e dúvidas no canal Fale Conosco, que 
proporciona ao consumidor espaço para reclamações, solicitação de informações, consulta técnica 
e/ou jurídica, vista/cópia de processo administrativo e sugestões e problemas técnicos relativos ao 
website (destinado a receber sugestões, problemas ou dúvidas referentes à navegação no website). 

A Resolução nº 346/2017, que institui o Regimento Interno, estabelece à Coordenação-Geral de 
Fiscalização de Conduta as competências para a apuração de denúncias e sua coordenação e 
análise, por meio de duas coordenações de fiscalização de conduta que lhe são subordinadas. 

Monitoramento 
Os controles internos são avaliados continuamente pelo corpo gerencial da organização, pois, na 
análise de 39 atas do Conselho Diretor em um total de 76, verificamos que, em 33 reuniões foram 
abordados assuntos referentes a controles internos, como a exposição de aspectos técnicos da 
fiscalização do DPVAT, aprovação de minuta de normas que substituem circulares e resoluções 
vigentes, apreciação de normas referentes à Audit, solicitação de informação a respeito de servidores 
que atuam como liquidantes nas massas em regimes especiais e aprovação de alteração do Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação, dentre outras. 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
24 

Todavia, deve-se ressalvar que, no item referente a regimes especiais, foi identificada a 
inexistência de sistema de controle adequado para gerenciar e monitorar as liquidações 
extrajudiciais, sem a centralização das informações, ausência da documentação necessária em 
dezesseis de dezoito processos (empresas) e remuneração de liquidantes superiores aos valores das 
funções comissionadas. 

O sistema de controle interno tem sido avaliado pela Audit e pelos órgãos de controle, pois a 
primeira realizou seis trabalhos de auditoria e um de acompanhamento do atendimento de suas 
recomendações (Raint 2017), a CGU deu andamento em três trabalhos de auditoria nos últimos 
doze meses, e o TCU, de acordo informações de seu sítio, emitiu dois acórdãos para a Susep. 

Os apontamentos da Audit são encaminhados por intermédio do sistema SEI ao Conselho Diretor 
e à PF-SUSEP-SEDE, que utilizam esse sistema para relatar as medidas implementadas e as 
orientações a essas medidas, respectivamente. No sistema Monitor, a CGU insere suas 
recomendações e as entidades auditadas, as medidas adotadas, acompanhadas dos documentos 
comprobatórios. As determinações do TCU são recebidas pela autarquia por meio de acórdãos. 

Os artigos 50 e 80 a 85 da Deliberação nº 165/2014, que disciplina o processo de aquisições de 
produtos e serviços da SUSEP, preveem sanções para inadimplementos contratuais. Também cabe 
apontar que, no tocante a regimes especiais, a unidade dispõe de manual para orientar 
interventores, diretores fiscais e liquidantes, com a ressalva de que o último está desatualizado. 

Enquanto a Corregedoria-Geral apura infrações administrativas disciplinares, a Procuradoria 
Federal (PF-SUSEP) provê à unidade um modelo de documentos para licitações e contratações 
elaborados pela AGU, de forma que contratos, editais e outros documentos apresentam claramente 
as penalidades a aplicar. 

Os testes realizados evidenciaram que, embora tenham sido aperfeiçoados em decorrência de 
atividades de avaliação da Audit e da CGU, os controles internos dos créditos constituídos, da 
dívida ativa e dos regimes especiais ainda apresentam fragilidades, conforme está registrado em 
outros itens deste relatório.  

O exame do Raint 2017 deixou claro que a Audit concentrou suas ações em quatro áreas diferentes 
com abrangência de seis atividades da autarquia e que as 93 recomendações pendentes por ocasião 
da elaboração do Raint 2016 evoluíram para um total de 126, destacando-se que 37 das 69 emitidas 
em 2017 não foram atendidas, embora a Instrução Audit nº 01/2018 descreva os procedimentos 
adotados para a sua implementação. 

No que se refere a controles internos administrativos, a casa não implementou dezesseis das 23 
recomendações contidas nos Relatórios nº 02/2016 e 02/2017, as quais tiveram foco nos temas 
registrados na tabela a seguir.  

Tabela 10 – Foco das recomendações da Auditoria Interna 
Tema das recomendações Qtd. 
Aprimoramento de atividades, controles e sistemas 12 
Normas, manuais, relatórios e outros documentos de orientação e/ou divulgação de informações 8 
Relacionamento entre departamentos ou com o público externo 2 
Apuração de responsabilidade 1 
Total de recomendações elaboradas pela Auditoria Interna 23 
Fonte: Raint 2017 

Dessa forma, o produto dos trabalhos da Audit não é adequadamente absorvido, pois, embora seus 
exames tenham sido tratados em três das 26 reuniões realizadas em 2018, dois fatos chamam a atenção: 
a baixa implementação de suas recomendações e a extinção de duas de suas coordenações – 
Planejamento e Atendimento aos Órgãos de Controle (Copac) e Execução de Auditoria (Coaud) –, com 
realocação dos cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS 101.3) em outras unidades, embora 
o Acórdão TCU nº 1325/2012 – Plenário tenha determinado que a SUSEP incrementasse essa unidade. 
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Resultado das Análises 

Da avaliação dos componentes do sistema de controle interno, detectou-se a inexistência de 
indicadores que identifiquem problemas e tendências relacionadas às normas de conduta e de 
treinamento voltado para integridade e valores éticos e de metas para atuar nas entidades submetidas 
a regimes especiais, no tocante a Ambiente de Controle. 

No que se refere à Avaliação de Riscos, os exames revelaram a inexistência de política de gestão 
de riscos implementada – em que pese já ter sido aprovada pelos gestores – e de indicadores de 
desempenho de gestão de créditos constituídos e dívida ativa, cujo aprimoramento – juntamente 
com as atividades referentes a regimes especiais – revelou-se necessário nos exames efetuados no 
tópico referente a Atividades de Controle.  

No tocante a Informação e Comunicação, ressalta-se a fácil acessibilidade do público ao planejamento 
estratégico e a inexistência de processo definido para comunicar e disponibilizar tempestivamente as 
informações necessárias, ao passo que, em Monitoramento, verificam-se a falta de sistema eletrônico e 
de documentação necessária para gerenciar e monitorar as liquidações extrajudiciais e a considerável 
morosidade no atendimento das recomendações da Auditoria Interna e da CGU. 

Os fatos expostos nos parágrafos anteriores evidenciam que os controles internos administrativos 
da SUSEP apresentam fragilidades que demandam esforços da alta direção no sentido de aprimorar 
a arrecadação das multas e os controles referentes à atuação nas entidades submetidas aos regimes 
especiais, além de ser necessário maior empenho no atendimento das recomendações da Auditoria 
Interna. 
##/Fato## 

3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

Fragilidades nos controles internos do macroprocesso de liquidação extrajudicial. 
Fato 

A CGU/Regional-RJ analisou, no Relatório nº 201413348, o macroprocesso de liquidação extrajudicial 
a cargo da SUSEP, e os resultados desse trabalho foram migrados para o Relatório nº 201503719, 
referente à Auditoria Anual de Contas do exercício de 2014, em que constam 28 recomendações de 
aprimoramento do macroprocesso acompanhadas pelo Plano de Providências Permanente.  

Concentramos os questionamentos sobre os controles internos dos regimes especiais, sendo que a 
unidade manifestou-se informando que seu apoio aos liquidantes extrajudiciais é orientativo e que 
a escolha destes e de seus assistentes dentre os servidores da instituição busca utilizar a expertise 
acumulada no desempenho de suas funções ordinárias na autarquia.  

Em relação aos recursos de tecnologia da informação, ressaltou que interventores, diretores fiscais 
e liquidantes têm acesso remoto aos processos administrativos eletrônicos do Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI) que tratam de questões relacionadas aos regimes especiais. Outrossim, os 
servidores da SUSEP que atuam nos regimes especiais têm acesso à rede corporativa, aos sistemas 
internos e ao e-mail institucional da unidade.  

Destaca-se que não há sistema de gerenciamento e monitoramento das liquidações extrajudiciais 
supervisionadas pela autarquia, de forma que o controle é efetuado por meio de processos 
eletrônicos do sistema SEI segregados por questões: decretação da liquidação, adiantamento de 
recursos às massas liquidandas, informações periódicas, prestações de contas, relatórios de 
liquidação, autorização para leilão de ativos e para celebração de acordos, aprovação de liquidantes 
e respectivos assistentes, quadro geral de credores e comissão de inquérito. 

Nesse sentido, a segregação das informações em diversos processos eletrônicos apartados e a 
ausência de um sistema eletrônico centralizador expõem as fragilidades dos controles internos das 
liquidações extrajudiciais sob supervisão da SUSEP. 

A fim de validar esse entendimento, foi requisitado acesso remoto aos processos eletrônicos de 
adiantamento de recursos, de prestações de contas das massas liquidandas e dos relatórios 
circunstanciados das atividades dos liquidantes do exercício de 2017. Solicitamos, ainda, os 
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processos eletrônicos de nomeação e aprovação dos últimos cinco liquidantes e os de três 
assistentes de liquidantes, nomeados pela unidade. 

É importante mencionar que a autarquia providenciou acesso remoto a dezessete processos 
eletrônicos contendo os relatórios circunstanciados das atividades dos liquidantes, seis processos 
eletrônicos de adiantamentos às massas liquidandas, com suas respectivas prestações de contas, e a 
três processos eletrônicos de aprovação de liquidante, mas não apresentou dez processos de 
prestações de contas, dois processos de relatórios circunstanciados e dois processos de aprovação de 
liquidantes.  

Nesse sentido, realizamos testes da aderência desses processos SEI às exigências contidas nos 
normativos internos que regem a liquidação extrajudicial a saber: o Manual do Liquidante, 
aprovado pela Portaria SUSEP n° “Informações suprimidas por solicitação da Unidade 
Examinada em função de sigilo, conforme § 1º do Art. 5º do Decreto nº 7.724/2012”, a Circular 
SUSEP nº 478/2013, de 30/09/2013, e a Resolução CNSP nº 335/2015, de 30/09/2013.  

Ressaltamos que todos os processos analisados contêm os documentos enumerados no artigo 25 
da Resolução CNSP nº 335/2015, que o liquidante deve apresentar no momento da avaliação da 
sua nomeação pela unidade. 

Frisamos que o artigo 27, inciso IX, da Resolução CNSP nº 335/2015 determina que o liquidante 
tem o dever de observar os procedimentos descritos no Manual do Liquidante na condução dos 
trabalhos de liquidação. O §2º desse artigo estabelece que o descumprimento dos deveres previstos 
na resolução dará ensejo à dispensa do liquidante, sem prejuízo de apuração de responsabilidade 
administrativa, civil e criminal. 

Outrossim, o Manual do Liquidante, no capítulo Procedimentos na Liquidação Extrajudicial, seção 
Relatórios e Informações Gerenciais - 11, enumera os relatórios e informações gerenciais que o 
liquidante tem obrigação de apresentar à SUPEP: relatório do liquidante, relatório de prestação de 
contas, relatório de prestação de contas finais e relatório de informações gerenciais.  

Importante esclarecer que o relatório do liquidante, que deve ser apresentado à autarquia no prazo 
de sessenta dias a contar da data de sua posse, expõe a situação da liquidanda, permitindo à SUSEP 
decidir seu destino, mas não houve ocorrência deste relatório nessas empresas nem de relatório de 
prestação de contas final em 2017. 

Destaca-se que, nos processos analisados das empresas em liquidação extrajudicial, em 
31/12/2017, o escopo da auditoria se restringiu aos relatórios de prestação de contas do exercício. 

Insta acentuar que o artigo 4º da Circular SUSEP nº 478/2013 obriga o liquidante a apresentar 
trimestralmente relatório circunstanciado de suas atividades, bem como cronograma de atuação 
para os 180 dias seguintes, de forma que se buscaram, nos processos analisados, os quatro 
relatórios circunstanciados referentes ao exercício de 2017 e seus respectivos cronogramas de 
liquidação das empresas supervisionadas. 

Todavia, da amostra em questão composta por dezoito empresas ou empresas coligadas em 
liquidação em 31/12/2017, em apenas dois casos os processos SEI disponibilizados continham 
todos os documentos solicitados nos aludidos normativos. Destacamos, na tabela a seguir, as 
ausências de cumprimento das obrigações anteriormente enumeradas nos processos 
disponibilizados pela unidade. 

Tabela 11 – Descumprimento das exigências do artigo 4º da Circular SUSEP nº 478/2013 e do Manual do Liquidante (seção 
Relatórios e Informações Gerenciais) na condução das liquidações extrajudiciais em 2017. 

Liquidandas 
analisadas 

Processos Eletrônicos SEI nº 
Documentos Ausentes 

Relatórios Circunstanciados (RC) Prestações de Contas (PC) Parecer da COAL1 
Empresas  
C, D e I 

15414.602125/2017-31 e 
15414.605885/2017-08 

2º trimestre de 2017 dez/17 PC de 2017 

Empresa F 15414.607446/2017-21 1º e 2º trimestres de 2017 jan a dez/2017 - 

 Empresa H 
15414.613256/2017-43 e 
15414.601642/2017-92 

1º trimestre de 2017 
Comprovantes de jan a 

dez/2017 
- 

Empresa G 15414.607446/2017-21 - - PC de 2017 
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Liquidandas 
analisadas 

Processos Eletrônicos SEI nº 
Documentos Ausentes 

Relatórios Circunstanciados (RC) Prestações de Contas (PC) Parecer da COAL1 

Empresa Q 
15414.617079/2017-74 e 
15414.609532/2017-79 

1º trimestre de 2017 jan a dez/2017 PC de 2017 

Empresa U 
15414.608636/2017-66 e 
15414.609010/2017-77 

- jan a dez/2017 PC de 2017 

Empresa N 15414.608611/2017-62 - jan a dez/2017 PC de 2017 

Empresa P 15414.608623/2017-97 - jan a dez/2017 PC de 2017 

Empresa O 
15414.609311/2017-09 e 
15414.622962/2017-86 

- jan a dez/2017 PC e RC e de 2017 

Empresa B 15414.608452/2017-04 - jan a dez/2017 PC e RC de 2017 

Empresa M 15414.609739/2017-43 - jan a dez/2017 PC e de 2017 

Empresa K 15414.607683/2017-92 - jan a dez/2017 PC e de 2017 

Empresa A 
15414.608313/2017-72 e 
15414.600293/2017-91 

- - PC e RC de 2017 

Empresa E 
15414.609713/2017-03 e 
15414.600004/2017-54 

- - PC e RC de 2017 

Empresa L 15414.601244/2017-76 jan a dez/2017 jan, fev e de ago a dez/ 2017 PC e RC de 2017 

Empresa J 15414.601043/2017-79 jan a dez/2017 nov e dez/2017 PC e RC de 2017 

Percentual de ausência na amostra 33,3% 72,2% 77,8% 
Fonte: Processos Eletrônicos SEI: relacionados na tabela, 15414.603555/2017-70, 15414.609608/2017-66 e 15414.600398-2017-41. 

A propósito, notaram-se diferenças na instrução processual das liquidandas, pois não existe uma 
padronização de arquivamento de relatórios circunstanciados, prestações de contas e informações 
gerenciais. 

Dessa forma, faz-se urgente a padronização do fluxo processual das liquidações extrajudiciais, com a 
atualização do Manual do Liquidante, pois sua última revisão ocorreu em 17/12/2007 e não houve 
mudanças, mesmo após a edição da Circular SUSEP nº 478/2013 e da Resolução CNSP nº 335/2015. 

No item 1.1.1.3 do Relatório de Auditoria de Contas nº 201503719, do exercício de 2014, a 
CGU/Regional-RJ, após apontar a ausência de relatório circunstanciado e de cronograma de 
atuação para os 180 dias seguintes dos liquidantes em 100% da amostra auditada, recomendou a 
apresentação de plano de ação para melhoria da governança dos processos de liquidação 
extrajudicial e implementação de rotinas de verificação e de outras medidas de fortalecimento de 
controles internos, buscando aumentar a aderência às normas da Circular SUSEP nº 478/2013. 

Com relação a 2017, constatou-se que, em pelo menos um trimestre, seis empresas liquidandas (ou 
liquidandas coligadas), não apresentaram relatórios circunstanciados nem cronograma de atuação para 
os 180 dias seguintes (33,3% da amostra analisada) e que, nos processos SEI analisados, não havia 
relatórios de prestação de contas em 72,2% das liquidações conduzidas em pelo menos um mês. 

Na tabela anterior, foi exposta a ausência do Parecer da COAL1 sobre os relatórios de prestações 
de contas e de informações gerenciais e os relatórios circunstanciados, ressaltando-se que o 
referido parecer não é exigido em nenhum normativo interno da SUSEP, mas a COAL1 adota essa 
boa prática em 22,2% dos processos analisados. 

Diante do exposto, concluímos que as fragilidades nos controles internos do macroprocesso de 
liquidação extrajudicial, relatadas pela CGU/Regional-RJ no Relatório nº 201413348 e migradas 
para o Relatório nº 201503719 continuam a ocorrer nos processos desse regime especial sob 
supervisão da SUSEP. 

##/Fato##Causa 

Supervisão geral inadequada das atividades desenvolvidas pelas áreas responsáveis pelo 
acompanhamento das entidades submetidas a regimes especiais agravada pela baixa utilização de 
recursos de tecnologia da informação para o exercício desta função.  
##/Causa## 
 
 
 

Manifestação da Unidade Examinada 

Comunicamos os fatos apurados por meio da Solicitação de Auditoria nº 201800963/06. A SUSEP 
manifestou-se por intermédio do Despacho Eletrônico SUSEP/DIORG/CGRAL/COAL1 
nº 539/2018 (SEI 0329217) informando o seguinte: 
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“[...]5. Em relação solicitação efetuada pela AUDIT intitulado item 3 do Anexo de Solicitação de 
Auditoria nº 201800963/05 (SEI nº 0325892), esclarecemos que  
5.1. concordamos com a equipe de auditoria que a ausência de um sistema eletrônico centralizador 
fragiliza os controles internos das liquidações extrajudiciais. Contudo, quanto a questão de segregar 
em processos diferentes determinados temas, ou juntar diferentes temas de uma liquidação 
extrajudicial em único processo, acreditamos que merece uma análise mais acurada. 
5.2. simplesmente juntar tudo em único processo, pela quantidade de documentos, a diversidade de 
temas e informações e com os controles que atualmente existem (e mesmo os que possam vir a ser 
criados), pode resultar, na verdade, em mais descontrole. Um único processo não irá garantir que 
as coisas sejam feitas com eficiência, eficácia e tempestivamente. Apenas irá garantir que estejam 
em um único local. Com a chegada de novos documentos e informações em épocas diferentes, com 
a possibilidade do processo estar em diferentes áreas ao mesmo tempo e a necessidade de diferentes 
decisões e análises, sem um sistema eletrônico adequado que possa fazer o controle, acreditamos 
que as decisões e análises provavelmente se perderão; 
5.3. a atualização do manual do liquidante foi elaborada pela área técnica, com instrumentos mais 
precisos e mais modernos para atualização e padronização, conforme processo SUSEP 
nº 15414.607068/2017-86, que atualmente encontra-se em análise pela área jurídica; 
5.4. a equipe de auditoria solicitou acesso remoto aos processos eletrônicos, do exercício de 2017, 
de adiantamento de recursos e prestação de contas, de relatórios circunstanciados e de nomeação 
dos últimos cinco liquidantes e três assistentes de liquidantes.  
5.5. o relatório do liquidante que deve ser apresentado à SUSEP, no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da posse do liquidante, e que expõe a situação da liquidanda, permitindo decisão da SUSEP 
sobre o destino a ser dado a empresa supervisionada é tratado em processo SUSEP próprio. Da 
mesma forma, os relatórios de prestação de contas final, quando o liquidante deixa a sua função, são 
tratados em processo SUSEP próprio. Por exemplo, no exercício de 2017, tivemos a substituição do 
liquidante extrajudicial da [Empresa H] e iniciamos o processo SUSEP nº 15414.604774/2018-57; 
[...] 
5.7. sobre a emissão de parecer técnico nos relatórios de informações gerenciais e relatórios 
circunstanciado, esclarecemos que não existe mérito técnico a ser analisado, tão pouco a exigência 
normativa da análise técnica pela área técnica, pois esses relatórios têm caráter informativo, para 
auxilio nas análises técnicas; 
[...] 
5.9. finalizamos este item concordando com a equipe de auditoria que ainda existem fragilidades a 
serem mitigadas [...]”. 

##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

A partir das manifestações apresentadas a esta equipe, ficou claro que a ausência de um sistema 
para a gestão dos regimes especiais, com ênfase nos processos de liquidação extrajudicial, fragiliza 
os controles internos 

A unidade esclareceu satisfatoriamente as razões que a levam a manter os processos apartados de 
acordo com a natureza do tema tratado (designação e dispensa de liquidantes, adiantamento de 
recursos e respectiva prestação de contas, além de relatórios de informações gerenciais, 
circunstanciados e de liquidante, dentre outros documentos), especialmente ao destacar que a 
manutenção de todas as informações em um único processo não garante ganhos de efetividade. 

É importante salientar que o desenho dos controles internos adotados e a escolha da metodologia 
de autuação processual são atribuições dos gestores, cabendo a este órgão apontar eventuais 
inconformidades ou oportunidades de melhoria, evidenciadas pela baixa utilização de recursos de 
tecnologia da informação para o gerenciamento dos regimes especiais. 

O gestor ressaltou que o Manual do Liquidante atualizado ainda não está publicado em razão de 
se encontrar em análise na área jurídica. 

Em que pese a autarquia atuar dentro das normas de prestações de contas das empresas liquidandas, 
deve-se destacar o tratamento diferenciado, na análise das prestações de contas, entre empresas 
que solicitam adiantamentos de recursos e as que se sustentam por si próprias. 
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Na sequência, a Susep esclarece que os pareceres técnicos não são emitidos pelo fato de não haver 
matéria técnica sobre os relatórios de prestação de contas nem exigência normativa. Tais 
argumentos, contudo, não afastam a necessidade do registro do acompanhamento dos recursos 
repassados à liquidanda, sendo a análise de mérito importante ferramenta nos controles internos 
existentes para esse tema. 

Por fim , a entidade traz esclarecimentos sobre os processos não disponibilizados e reforça que 
existem fragilidades a serem mitigadas no macroprocesso de liquidação extrajudicial. 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Criar mecanismos de controle que consolidem adequadamente as informações 
referentes à gestão dos regimes especiais, avaliando a possibilidade de utilização de recursos de 
tecnologia da informação. 

3.1.2 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

3.1.2.1 INFORMAÇÃO 

Relatório de Gestão de 2017 em desacordo com a Portaria TCU nº 65/2018 e com as 
orientações contidas no Portal e-Contas, do Tribunal de Contas da União 
Fato 

Na checagem da adequação do Relatório de Gestão de 2017 (RG2017) à Portaria TCU nº 65/2018 
e às orientações contidas no portal e-Contas, do Tribunal de Contas da União, foram verificadas 
as deficiências informacionais relacionadas nos itens listados a seguir. 
A) Contratação de pessoal de apoio e de estagiários 

Deficiência identificada - Ausência de registro das contratações realizadas com empresas de 
terceirização de mão-de-obra, apesar de ter sido identificado, no Portal da Transparência, que 
totalizaram R$ 3.316,6 mil, representando 75,72% das contratações realizadas em 2017. 

B) Desempenho Financeiro e Informações Contábeis 

B.1) Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

Deficiência identificada – Após apontamento, em nota de auditoria, da inexistência dos itens a 
seguir, a unidade manteve a informação de que o gerenciamento de custos está em fase inicial de 
implementação e seguiu sem relatar os impactos observados na atuação da UPC e no processo de 
tomada de decisões, atribuídos à instituição do gerenciamento de custos. 

Com relação aos outros itens contidos nas orientações existentes no portal e-Contas, a unidade 
destacou as seguintes providências futuras: 
a) relação de subunidades administrativas que apuram os custos – Inclusão futura da unidade sede 
no Rio de Janeiro e de três escritórios de representação em São Paulo, Distrito Federal e Rio 
Grande do Sul; 
b) descrição sucinta do sistema informatizado de apuração dos custos – Controle a ser exercido 
por planilhas em excel; 
c) práticas de tratamento e alocação utilizadas pelas subunidades ou unidades administrativas para 
geração de informações de custos – Ainda não aprovadas pela alta administração; e 
d) relatórios utilizados para análise de custos e tomada de decisão – Geração possível somente 
após implantação de sistema de gerenciamento de custos. 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
Certificado: 201800963 
Unidade Auditada: Superintendência de Seguros Privados - Rio de Janeiro 
Ministério Supervisor: Ministério da Fazenda 
Município (UF): Rio de Janeiro (RJ) 
Exercício: 2017 
 
 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2017 e 31/12/2017 pelos 
responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução 
Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas 
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas 
ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada. 

3. Foram registradas as seguintes constatações relevantes para as quais, considerando as análises 
realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do Rol de 
Responsáveis: 

- Afastamento do cargo de origem por servidores nomeados como liquidantes extrajudiciais 
em entidades privadas sem o ressarcimento das despesas de pessoal pela massa liquidanda 
(item 2.1.1.3). 

4. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas medidas 
saneadoras. 

5. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de 
Responsáveis seja pela regularidade. 

Rio de Janeiro (RJ), 21 de setembro de 2018. 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela certificação 
foi decidida pelo: 

 
 
 
 

Superintendente da Controladoria Regional da  
União no Estado do Rio de Janeiro 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 
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Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
Parecer: 201800963 
Unidade Auditada: Superintendência de Seguros Privados - Rio de Janeiro 
Ministério Supervisor: Ministério da Fazenda 
Município/UF: Brasília/DF 
Exercício: 2017 
Autoridade Supervisora: Eduardo Refinetti Guardia 
 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 

2017, da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, expresso a seguinte opinião acerca dos 

atos de gestão com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de 

auditoria.  

O escopo dos trabalhos abordou os regimes especiais, com foco na gestão de pessoas 

relativa aos servidores destacados para atuação nas empresas submetidas aos referidos regimes, 

bem como nos controles internos do processo de liquidação extrajudicial; a qualidade e suficiência 

dos controles internos administrativos da autarquia; e o fluxo de cobrança de créditos constituídos 

e da Dívida Ativa. 

No decorrer dos trabalhos de auditoria, constatou-se i) superação do teto constitucional 

pela acumulação da remuneração de liquidante com o subsídio dos servidores da SUSEP; ii) 

descumprimento do mandato de quatro anos, previsto nas Circulares SUSEP nº 431/2012 e 

478/2013; iii) necessidade de reavaliação acerca do não ressarcimento, pelas empresas em 

liquidação, das despesas de pessoal relativas aos servidores nomeados como liquidantes; e 

fragilidades nos controles internos relativos ao acompanhamento das liquidações extrajudiciais. 

Para todas as constatações apontadas, foram recomendadas medidas saneadoras. 

Dentre as causas das constatações identificadas, destacam-se inadequações nos 

controles destinados ao acompanhamento da remuneração dos servidores designados para atuação 

em entidades submetidas ao regime de liquidação extrajudicial, em especial aqueles cedidos; 

lacuna normativa pela não estipulação de requisitos e limites para a excepcionalização do prazo 

ordinário para o mandato dos liquidantes; e supervisão inadequada das atividades de 

Parecer do Dirigente de 
Controle Interno 
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acompanhamento das entidades submetidas a regimes especiais, agravada pela baixa utilização de 

recursos de tecnologia da informação. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III do art. 9º da Lei n.º 

8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e no inciso VI do art. 

13 da IN/TCU/N.º 63/2010, com fundamento no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão 

expressa no Certificado de Auditoria pela REGULARIDADE. Desse modo, o Ministro de Estado 

supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão inseridas 

no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata 

o art. 52 da Lei n.º 8.443/92 e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do 

mesmo sistema. 

 
 
 

Brasília/DF, 24 de setembro de 2018. 
 
 

Diretor de Auditoria da Área de Políticas Econômicas e Produção 
 
##/Fato 
 
 


