
 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 

EM 15 DE ABRIL DE 2021 

 

DATA, HORA e LOCAL: 

15.04.2021, início às 17h, por videoconferência. 

 

DELIBERAÇÃO: 

 

1) Aprovação das Atas da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada no dia 1º de 

abril de 2021 e da reunião extraordinária do Conselho Diretor realizada em 6 de abril 

de 2021. 

Decisão: Aprovadas. 

 

2) Processo Susep nº 15414.616403/2020-32 

Assunto: Pedido de compensação de Taxa de Fiscalização. 

Decisão: Trazido o assunto à deliberação, foi solicitada a manifestação da 

Procuradoria Federal junto à SUSEP, que ratificou o entendimento de que o 

direito de pleitear a compensação do valor pago a maior, relativo ao 2° 

trimestre de 2016, não se encontra prescrito. Ato contínuo, foi aprovada, por 

unanimidade, a compensação de Taxa de Fiscalização. 

 

3) Processos Susep nºs 15414.603417/2016-18, 15414.600517/2018-46 e 

15414.633831/2017-24 

Assunto: Processos Administrativos Sancionadores. Confirmação de aplicação de 

penalidades. 

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, o Conselho Diretor decidiu, por 

unanimidade dos votantes, confirmação das decisões nos processos nº 

15414.603417/2016-18 e nº 15414.600517/2018-46, e pela confirmação em 

parte da decisão no processo nº 15414.633831/2017-24, com aplicação da 

penalidade de multa à supervisionada e julgando insubsistente a 

representação em face da pessoa física. 

 

 



4) Processo Susep nº 15414.624362/2019-14 

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, o Conselho Diretor decidiu, por 

unanimidade dos votantes, pela confirmação em parte da decisão, com 

alteração na multa aplicada. 

 

5) Processo Susep nº 15414.619057/2020-44 

Assunto: Proposta de Circular Susep que dispõe sobre o envio de arquivos de dados 

pelas sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades 

abertas de previdência complementar, resseguradores locais, 

resseguradores admitidos e corretores de resseguro, e revoga a Circular 

Susep n.º 522, de 17 de dezembro de 2015. 

Decisão: Aprovada, por unanimidade. 

 

6) Processo Susep nº 15414.609059/2020-25 

Assunto: Proposta de Circular Susep e Resolução CNSP que alteram a Circular Susep 

nº 517, de 15 de julho de 2015, e a Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho 

de 2015, estabelecendo nova abordagem para supervisão do risco de 

liquidez, da cobertura de provisões técnicas e da qualidade do Patrimônio 

Líquido Ajustado (PLA) para cobertura do capital mínimo requerido (CMR) e 

do art. 89 do Decreto-Lei 73, de 1966. Consulta Pública. 

Decisão: Aprovada, por unanimidade, a submissão à Consulta Pública das minutas de 

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

 

7) Processo Susep nº 15414.600302/2021-21 

Assunto: Proposta de Circular Susep e Resolução CNSP que alteram a Circular Susep 

nº 517, de 15 de julho de 2015, e a Resolução CNSP nº 321, de 15 de julho 

de 2015, incluindo os ativos depositados no exterior redutores na lista de 

ativos redutores de necessidade de cobertura de provisões técnicas por 

ativos garantidores. Consulta Pública. 

Decisão: Aprovada, por unanimidade, a submissão à Consulta Pública das minutas de 

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

 

8) Processo Susep nº 15414.603855/2021-35 



Assunto: Proposta de Resolução CNSP que dispõe sobre a implementação do 

Sistema de Seguros Aberto (Open Insurance). Consulta Pública. 

Decisão: Retirado de pauta. 

 

9) Processo Susep nº 15414.604280/2021-78 

Assunto: Proposta de Circular SUSEP que disciplina a estrutura inicial responsável 

pela governança do processo de implementação do Sistema de Seguros 

Aberto (Open Insurance) e estabelece os requisitos técnicos, procedimentos 

operacionais e o escopo mínimo de dados e serviços. Consulta Pública. 

Decisão: Retirado de pauta. 

 

EXTRAPAUTA 

 

10) Processo Susep nº 15414.615462/2018-79 

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Confirmação de aplicação de 

penalidade. 

Decisão: Confirmada, por unanimidade, a decisão. 

 

 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. 

 

 

Solange Paiva Vieira 

Superintendente 

 

 

Igor Lins da Rocha Lourenço 

Diretor da DIR 1 

 

 

 

Eduardo Fraga Lima de Melo 

Diretor da DIR 4 

 

 

 

Rafael Pereira Scherre 

Diretor da DIR 2 

 

 

Jezihel Pena Lima 

Procurador-Chefe 

 



 

Vinicius Ratton Brandi 

Diretor da DIR 3 

 

 

 

Cassiana Rufato Cardoso 

Chefe de Gabinete 

 

 

 


