
 

 

 

 

PAUTA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

EM 10 DE MARÇO DE 2022, ÀS 17:00h. 

 

 

1) Aprovação de Ata. 

 

Alexandre Milanese Camillo – Superintendente 

 

2) Processo Susep nº 15414.611633/2018-91 

Assunto: Proposta de minuta de Resolução Susep, com o objetivo de atualizar a 

Deliberação Susep nº 236, de 05 de março de 2020 (procedimentos de 

arrecadação e compensação de créditos e parcelamento de débitos relativos 

à taxa de fiscalização, multas administrativas, pecuniária, cominatória, multa 

aplicada em inquérito administrativo e outras exações fiscais, no âmbito da 

Susep). Consulta Pública. 

 

3) Processo Susep nº 15414.623188/2019-92 

Assunto: Demonstrações Financeiras, com as respectivas Notas Explicativas, da 

SUSEP, referente ao ano de 2021. 

 

Marcelo Augusto Camacho Rocha – Diretoria Técnica 1 

 

4) Processo Susep nº 15414.601431/2018-31 

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Confirmação de aplicação de 

penalidade. 

 

5) Processo Susep nº 15414.605696/2018-16 

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Confirmação de aplicação de 

penalidade. 

 

 



6) Processo Susep nº 15414.624431/2017-28 

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Confirmação de aplicação de 

penalidade. 

 

7) Processo Susep nº 15414.616788/2020-38 

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Julgamento. 

 

8) Processo Susep nº 15414.616773/2021-51 

Assunto: Processo Administrativo Normativo. Minuta de Resolução do CNSP que 

"Dispõe sobre as regras e os elementos mínimos que, obrigatoriamente, 

devem constar do bilhete do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Embarcações ou por sua Carga – Seguro DPEM." 

 

9) Processo Susep nº 15414.615660/2021-38 

Assunto: Processo Administrativo Normativo. Minuta de Circular Susep que "Dispõe 

sobre as condições tarifárias do seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por embarcações ou por sua carga – seguro DPEM" 

 

Augusto Coelho Cardoso – Diretoria Técnica 2 

 

10) Processo Susep nº 15414.648731/2021-89  

Assunto: Proposta de Circular Susep que estabelece regras e critérios sobre 

elaboração, operação, distribuição, cessão, subscrição, publicidade e 

comercialização de títulos de capitalização. 

 

11) Processo Susep nº 15414.604579/2020-41 

Assunto: Proposta de Resolução CNSP que estabelece as diretrizes gerais aplicáveis à 

operação do seguro de garantia estendida. 

 

12) Processo Susep nº 15414.606050/2020-62 

Assunto: Proposta de Circular Susep que dispõe sobre as regras e os critérios para 

operação do seguro de garantia estendida, quando da aquisição de bens ou 

durante a vigência da garantia do fornecedor. 

 

 



José Camilo de Oliveira Nagano – Diretoria Técnica 3 

 

13) Processo Susep nº 15414.646407/2021-26 

Assunto: Proposta de Circular Susep que dispõe sobre as condições para o registro 

facultativo e para o registro obrigatório das operações de previdência 

complementar aberta com cobertura de risco em sistemas de registro 

homologados e administrados por entidades registradoras credenciadas pela 

Susep. 

 

14) Processo Susep nº 15414.600155/2022-70 

Assunto: Proposta de Circular Susep que visa regulamentar o encaminhamento de 

dados das operações das coberturas de risco em previdência estruturados 

nos regimes de repartição de capitais de cobertura e capitalização. Consulta 

Pública. 

 

15) Processo Susep nº 15414.615271/2021-11 

Assunto: Proposta de Resolução que revoga a Resolução CNSP nº 143, de 27 de 

dezembro de 2005, que estabelece a obrigatoriedade de registro das apólices 

e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos pelas sociedades seguradoras 

em contas específicas e exclusivas para este fim. Decreto 10.139/2019 

("Revisaço"). 

 

16) Processo Susep nº 15414.615271/2021-11 

Assunto: Proposta de Circular que revoga a Circular Susep nº 326, de 29 de maio de 

2006, que regulamenta o registro das apólices e endossos emitidos 

diretamente pelas sociedades seguradoras em contas especificas e 

exclusivas para este fim. Decreto 10.139/2019 ("Revisaço"). 

 

 


