ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR
EM 22 DE OUTUBRO DE 2020

DATA, HORA e LOCAL:
22.10.2020, início às 17:00h, por videoconferência.
DELIBERAÇÃO:

1) Aprovação da Ata da reunião extraordinária do Conselho Diretor realizada em 07 de
outubro de 2020 e da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada em 09 de
outubro de 2020.
Decisão: Aprovadas, por unanimidade.
2) Processo SUSEP nº 15414.626537/2019-28
Assunto: Minuta de Instrução Susep que altera a Instrução Susep nº 102, de 29 de
agosto de 2019, que disciplina a forma de execução dos serviços no
âmbito dos órgãos de assistência direta e imediata ao Superintendente.
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a minuta de Instrução proposta.

3) Processo Susep n° 15414.608898/2020-26
Assunto: Compensação da taxa de fiscalização.
Decisão: Deferiu, por unanimidade, o pedido de compensação da taxa de
fiscalização formulado pela supervisionada.

4) Processo SUSEP nº 15414.605665/2020-71
Assunto: Minuta de Resolução CNSP que dispõe sobre os Regimes Especiais de
Direção Fiscal, Intervenção e de Liquidação Extrajudicial e Ordinária,
aplicáveis às seguradoras, sociedades de capitalização, entidades
abertas de previdência complementar e resseguradores locais, em
substituição às Resoluções CNSP nº 234, de 9 de agosto de 2011, e nº
335, de 9 de dezembro de 2015.
Decisão: Aprovou, por unanimidade, a minuta de Resolução proposta e o
encaminhamento da matéria para a próxima reunião do Conselho
Nacional de Seguros Privados-CNSP.
5) Processo SUSEP nº 15414.614124/2020-34
Assunto: Autorização para requerimento de autofalência da supervisionada.
Decisão: Deferiu, por unanimidade, o pedido de autorização formulado pelo
Liquidante para pedir a falência da supervisionada.
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6) Processo SUSEP nº 15414.615013/2020-45
Assunto: Minuta de circular Susep que dispõe sobre a política de segurança e sigilo
de dados e informações das entidades registradoras credenciadas a
prestarem o serviço de registro de operações de seguros, previdência
complementar aberta, capitalização e resseguros, nos termos da Circular
Susep nº 599, de 30 de março de 2020.
Decisão: Aprovou, por unanimidade, a proposta de submissão a consulta pública,
pelo prazo de 15 (quinze), da minuta de Circular Susep.
7) Processo Susep nº 15414.622178/2019-30
Assunto: Proposta de Resolução CNSP que dispõe sobre as sanções
administrativas aplicáveis em face do cometimento de infrações relativas
à legislação concernente às atividades de seguro, cosseguro, resseguro,
retrocessão,
capitalização,
previdência
complementar
aberta,
intermediação e de auditoria independente, bem como disciplina o
inquérito administrativo, o termo de compromisso de ajustamento de
conduta e o processo administrativo sancionador no âmbito da
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
Decisão: Aprovou, por unanimidade, a minuta de Resolução proposta e o
encaminhamento da matéria para a próxima reunião do Conselho
Nacional de Seguros Privados-CNSP.

8) Processo Susep nº 15414.614923/2020-19
Assunto: Proposta de Resolução CNSP que altera a Resolução CNSP n.º 168, de
17 de dezembro de 2007, para reinserir o parágrafo único do artigo 17.
Decisão: Aprovou, por unanimidade, a minuta de Resolução proposta e o
encaminhamento da matéria para a próxima reunião do Conselho
Nacional de Seguros Privados-CNSP.
Registra-se a ausência do Diretor da Diretoria Técnica 3 – DIR3, Vinicius
Ratton Brandi, por motivo de férias.
Nada mais havendo a tratar, eu, Cassiana Rufato Cardoso, Chefe de
Gabinete, lavrei a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada pela Sra.
Superintendente e pelos demais diretores presentes.
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