
 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

EM 10 DE JUNHO DE 2021 

 

 

DATA, HORA e LOCAL: 

10.06.2021, início às 17h, por videoconferência. 

 

DELIBERAÇÃO: 

 

1) Aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada no dia 27 de 

maio de 2021. 

Decisão: Aprovada. 

 

2) Processo Susep nº 15414.630862/2017-23 

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Confirmação da aplicação de 

penalidade. 

Decisão: Confirmada por unanimidade a decisão, com a manutenção das 

penalidades de multa aplicadas. 

 

3) Processo Susep nº 15414.628284/2018-46 

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Confirmação da aplicação de 

penalidade. 

Decisão: Confirmada por unanimidade a decisão com a manutenção das penalidades 

de multa aplicadas. 

 

4) Processo Susep nº 15414.603554/2018-14 

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Confirmação da aplicação de 

penalidade. 

Decisão: Confirmada por unanimidade a decisão com a manutenção das penalidades 

de multa aplicadas. 

 

5) Processo Susep nº 15414.600953/2018-15 

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Confirmação da aplicação de 

penalidade. 



Decisão: Confirmada por unanimidade a decisão com a manutenção da penalidade 

de multa aplicada. 

 

6) Processo Susep nº 15414.617121/2020-52 

Assunto: Proposta de Resolução CNSP que revoga a Resolução CNSP nº 331, de 

09 de dezembro de 2015. 

Decisão: Aprovados por unanimidade a revogação da Resolução e o 

encaminhamento da matéria para o CNSP. 

 

7) Processo Susep nº 15414.611190/2020-52 

Assunto: Proposta de Circular Susep que dispõe sobre a aceitação e a vigência do 

seguro e sobre a emissão e os elementos mínimos dos documentos 

contratuais. Consulta Pública. 

Decisão: Aprovada por unanimidade a submissão à Consulta Pública da minuta de 

Circular pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

 

8) Processo Susep nº 15414.611623/2021-51 

Assunto: Proposta de Resolução CNSP que altera a Resolução CNSP nº 241, de 28 

de setembro de 2020, a Resolução CNSP nº 197, de 16 de dezembro de 

2008, a Resolução CNSP nº 366, de 29 de outubro de 2018, e a Resolução 

CNSP nº 330, de 09 de dezembro de 2015. Consulta pública. 

Decisão: Aprovada por unanimidade a submissão à Consulta Pública da minuta de 

Resolução pelo prazo de 15 (quinze) dias. 

 

9) Processo Susep nº 15414.607691/2021-15 

Assunto: Proposta de revogação da Resolução CNSP nº 202, de 22 de dezembro de 

2008. 

Decisão: Aprovados por unanimidade a minuta de Resolução e o encaminhamento 

da matéria para o CNSP. 

 

10) Processos Susep nºs 15414.609059/2020-25 e 15414.600302/2021-21 

Assunto: Proposta de Resolução CNSP que altera a Resolução CNSP nº 321, de 15 

de julho de 2015, que dispõe sobre provisões técnicas, ativos redutores da 

necessidade de cobertura das provisões técnicas, capital de risco baseado 

nos riscos de subscrição, de crédito, operacional e de mercado, patrimônio 

líquido ajustado, capital mínimo requerido, plano de regularização de 

solvência, limites de retenção, critérios para a realização de investimentos, 



normas contábeis, auditoria contábil e auditoria atuarial independentes e 

Comitê de Auditoria referentes a seguradoras, entidades abertas de 

previdência complementar, sociedades de capitalização e resseguradores. 

Decisão: Aprovados por unanimidade a alteração da Resolução e o encaminhamento 

da matéria para o CNSP. 

 

11) Processo Susep nº 15414.609314/2020-30 

Assunto: Proposta de Resolução CNSP que dispõe sobre a avaliação de imóveis que 

passarão a incorporar o patrimônio das sociedades seguradoras, 

resseguradores locais, sociedades de capitalização e entidades abertas de 

previdência complementar e revoga a Resolução CNSP nº 216, de 06 de 

dezembro de 2010. 

Decisão: Aprovados por unanimidade a minuta de Resolução e o encaminhamento 

da matéria para o CNSP. 

 

EXTRAPAUTA 

 

12) Processo Susep nº 15414.613020/2020-11 

Assunto: Proposta de Portaria Susep que altera o Anexo I da Portaria Susep nº 

7.677, de 25 de setembro de 2020, que fixa os prazos máximos para a 

decisão administrativa dos pedidos de atos públicos de liberação da 

atividade econômica requeridos à Superintendência de Seguros Privados e 

classifica os níveis de risco relacionados à referida liberação, nos termos 

do disposto no Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019, que 

regulamenta a Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. 

Decisão: Aprovada por unanimidade a minuta de Portaria. 

 

13) Processo Susep nº 15414.606059/2020-73 

Assunto: Pedido de compensação da taxa de fiscalização apresentado pela 

supervisionada. 

Decisão: Indeferido por unanimidade o pedido de compensação. 

 

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 presentes. 

 

 



 

Documento assinado eletronicamente 

Solange Paiva Vieira 

Superintendente 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Igor Lins da Rocha Lourenço 

Diretor da DIR 1 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Eduardo Fraga Lima de Melo 

Diretor da DIR 4 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Rafael Pereira Scherre 

Diretor da DIR 2 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Jezihel Pena Lima 

Procurador-Chefe 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Vinicius Ratton Brandi 

Diretor da DIR 3 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Cassiana Rufato Cardoso 

Chefe de Gabinete 

 

 


