
  

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

 

 

DATA, HORA e LOCAL: 

23.12.2021, início às 10h, por videoconferência. 

 

DELIBERAÇÃO: 

 

1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Conselho Diretor de 9 de dezembro de 2021. 

 

2) Processo Susep n° 15414.648308/2021-89 

Assunto:  Proposta de Resolução Susep que institui o Programa de Línguas Estrangeiras 

no âmbito da Autarquia. 

Decisão:  Após ter sido retirado de pauta na reunião realizada em 9 de dezembro de 2021, 

o assunto foi trazido à deliberação, oportunidade na qual o Procurador-Chefe foi 

instado a se manifestar oralmente nos termos do artigo 11, § 2º, da Deliberação 

Susep nº 222, de 2 de agosto de 2019, informando não ter identificado qualquer 

óbice jurídico ao normativo na forma proposta, registrando ser este o parecer 

jurídico, apresentado oralmente. Ato contínuo, foi aprovada por unanimidade a 

minuta de Resolução Susep. 

 

3) Processo Susep nº 15414.613763/2021-63 

Assunto:  Recurso administrativo contra notificação de lançamento de crédito referente à 

cobrança de diferenças de taxas de fiscalização. 

Decisão:  Retirado de pauta. 

 

4) Processo Susep nº 15414.615847/2021-31 

Assunto:  Requerimento para compensação da taxa de fiscalização supostamente paga a 

maior. 

Decisão:  O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, indeferir o requerimento. 

 



 

5) Processo Susep nº 15414.611190/2020-52 

Assunto:  Proposta de Circular Susep que altera o artigo 27 da Circular Susep nº 642, de 

20 de setembro de 2021, a qual dispõe sobre a aceitação e a vigência do seguro 

e sobre a emissão e os elementos mínimos dos documentos contratuais. 

Decisão:  Trazido o assunto à deliberação, o Procurador-Chefe foi instado a se manifestar 

oralmente nos termos do artigo 11, § 2º, da Deliberação Susep nº 222, de 2 de 

agosto de 2019, informando não ter identificado qualquer óbice jurídico ao 

normativo na forma proposta, registrando ser este o parecer jurídico, 

apresentado oralmente. Ato contínuo, foi aprovada por unanimidade a minuta de 

Circular Susep. 

 

6) Processo Susep nº 15414.636271/2021-46 

Assunto:  Aprovação do Termo de Adesão para o credenciamento das Sociedades 

Iniciadoras de Serviço de Seguro - SISS junto à Susep. 

Decisão:  Aprovada, por maioria, a minuta do Termo de Adesão, nos termos do voto do 

Relator, após a apresentação de voto divergente do Superintendente. 

 

7) Processo Susep nº 15414.606129/2017-98 

Assunto:  Encerramento da Intervenção da APLUB CAPITALIZAÇÃO S.A. (Portaria Susep 

nº 7.197/18). 

Decisão:  O Conselho Diretor decidiu, por unanimidade, encerrar o regime especial de 

intervenção da APLUB CAPITALIZAÇÃO S.A., revogando-se a Portaria Susep 

nº 7.197/18. 

 

8) Processo Susep nº 15414.615434/2020-76 

Assunto:  Processo Administrativo Sancionador. Recurso em face de decisão do Conselho 

Diretor da Susep. 

Decisão:  Trazido o assunto à deliberação pelo Diretor Rafael Pereira Scherre, diante do 

impedimento do Diretor Igor Lins da Rocha Lourenço, realizou-se a verificação 

do quórum. Ato contínuo, por unanimidade, o Conselho Diretor decidiu conhecer 

o recurso e negar seu provimento, encaminhando-se os autos ao CRSFN. 

 

 

 



EXTRAPAUTA 

 

9) Processo Susep nº 15414.614225/2020-13 

Assunto:  Pedido de revisão da previsão orçamentária das despesas administrativas do 

Consórcio DPVAT para o exercício social de 2021. 

Decisão:  Trazido o assunto à deliberação, o Procurador-Chefe foi instado a se manifestar 

oralmente nos termos do artigo 11, § 2º, da Deliberação Susep nº 222, de 2 de 

agosto de 2019, informando não ter identificado qualquer óbice jurídico à decisão 

na forma proposta, registrando ser este o parecer jurídico, apresentado 

oralmente. Ato contínuo, o Conselho Diretor indeferiu, por unanimidade, o pedido 

de revisão da previsão orçamentária das despesas administrativas do Consórcio 

DPVAT para o exercício social de 2021. 

 

 
 
Nada mais havendo a tratar, eu, Raquel Cristina de Carvalho e Silva, Chefe de Gabinete, 

lavrei a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada pelo Sr. Superintendente e 

pelos demais presentes. 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Alexandre Milanese Camillo 

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 

Raquel Cristina de Carvalho e Silva 

Chefe de Gabinete 

 

 

 

 


