
 

 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

EM 30 DE SETEMBRO DE 2021 

 

DATA, HORA e LOCAL: 

30.09.2021, início às 17h, por videoconferência. 

 

DELIBERAÇÃO: 

 

1) Aprovação das Atas da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada em 16 de 

setembro de 2021 e da reunião extraordinária do Conselho Diretor realizada em 24 de 

setembro de 2021. 

Decisão: Aprovadas. 

 

2) Processo Susep nº 15414.600301/2018-81 

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Confirmação de aplicação de penalidade. 

Decisão: Trazido o assunto à deliberação pela Sra. Superintendente, diante do 

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

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

confirmação da decisão, mantendo-se a penalidade de multa aplicada. 

 

3) Processo Susep nº 15414.622775/2019-64 

Assunto: Proposta de Resolução Susep que altera a Deliberação Susep nº 230, de 12 de 

novembro de 2019, que dispõe sobre o Peticionamento Eletrônico no âmbito da 

Susep. 

Decisão:  Aprovada por unanimidade a minuta de Resolução Susep. 

 

4) Processo Susep nº 15414.611374/2019-89 

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

Conselho Diretor da Susep. 

Decisão:  O Conselho Diretor decidiu por unanimidade conhecer o recurso e negar seu 

provimento, encaminhando-se os autos ao CRSFN. 

 



 

5) Processo Susep nº 15414.604774/2017-76 

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

Conselho Diretor da Susep. 

Decisão:  O Conselho Diretor decidiu por unanimidade conhecer o recurso e negar seu 

provimento, encaminhando-se os autos ao CRSFN. 

 

6) Processo Susep nº 15414.617250/2020-41 

Assunto:  Proposta de Circular Susep que estabelece normas complementares sobre a 

instauração do Processo Administrativo Sancionador - PAS na Susep e 

regulamenta as infrações graves, para fins de aplicação das penas de 

suspensão do exercício de atividade, de suspensão do exercício de profissão 

ou de inabilitação. 

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, oportunidade na qual solicitou que o processo fosse remetido 

à Procuradoria Federal para uma análise mais detida da matéria. O Conselho 

Diretor decidiu, então, enviar o processo à Procuradoria Federal. 

 

7) Processo Susep nº 15414.613987/2021-75 

Assunto:  Proposta de Resolução CNSP que dispõe sobre estipulação de seguros e 

responsabilidades e obrigações de estipulantes e sociedades seguradoras em 

contratações de seguros por meio de apólices coletivas. Consulta pública. 

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

Resolução CNSP, pelo prazo de 20 (vinte) dias. 

 

8) Processo Susep nº 15414.633258/2021-35 

Assunto:  Proposta de Circular que altera a Circular Susep nº 624, de 22 de março de 

2021. Inclusão de anexos que estabelecem a obrigatoriedade de registro de 

informações complementares para as operações de seguros classificadas no 

grupo de ramos Pessoas Coletivo estruturados em repartição simples, no grupo 

de ramos Habitacional e no grupo de ramos Microsseguros. Consulta Pública. 

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

Circular Susep, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

 



Registra-se a ausência do Diretor da Diretoria Técnica 4, Eduardo Fraga Lima de Melo, 

por motivo de férias. 

 

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 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 

Jezihel Pena Lima 

Procurador-Chefe 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Rafael Pereira Scherre 

Diretor da DIR 2 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Raquel Cristina de Carvalho e Silva 

Chefe de Gabinete 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Vinicius Ratton Brandi 

Diretor da DIR 3 

 

 

 


