ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA DO CONSELHO DIRETOR
EM 27 DE AGOSTO DE 2020
DATA, HORA e LOCAL:
27.08.2020, início às 17:40h, término às 19:10h, em reunião eletrônica.
DELIBERAÇÃO:
1) Aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada em 13 de
agosto de 2020 e da reunião extraordinária do Conselho Diretor realizada em 20
de agosto de 2020.
Decisão: Aprovadas, por unanimidade.
2) Processo SUSEP nº 15414.625700/2018-54
Assunto: Recurso hierárquico impróprio interposto pela supervisionada,
endereçado ao Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP).
Decisão: Negado, por unanimidade, seguimento ao recurso interposto pela
supervisionada, por ausência de preenchimento do pressuposto
recursal de recorribilidade da decisão. Decidiu ainda que seja
esclarecido à recorrente que ela tem assegurada a garantia de,
mediante exercício do direito de petição, protocolizar sua peça de
impugnação junto ao Ministério da Economia e postular, ali, a revisão
do ato impugnado.

A Sra. Superintendente trouxe à deliberação do Conselho Diretor a
proposta de revisão da decisão tomada no dia 13 de agosto de 2020, em que se
aprovou a minuta de Resolução CNSP que inclui o parágrafo único no artigo 17
da Resolução CNSP n.º 168, de 17 de dezembro de 2007, tratada no Processo
SUSEP nº 15414.622511/2019-19. Indicou que, quando da preparação para
submissão da proposta ao Conselho Nacional dos Seguros Privados, identificou
a necessidade de revisão e de aprofundamento do entendimento da SUSEP sobre
o tema, a fim de evitar incertezas na interpretação do dispositivo incluído.
Ato contínuo, o Conselho Diretor decidiu tornar sem efeito a aprovação
da minuta proposta e submeter o assunto novamente às áreas técnicas e à
Procuradoria Federal junto à SUSEP para análise.
Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessão às
dezenove horas e dez minutos do dia vinte e sete de agosto de 2020, e, para
constar, eu, Cassiana Rufato Cardoso, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata
que, após lida e aprovada, foi assinada pela Sra. Superintendente e pelos demais
participantes.
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