ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA DO CONSELHO DIRETOR

DATA, HORA e LOCAL:
21.05.2020, início às 18:30, término às 20:00h, em reunião eletrônica.

DELIBERAÇÃO:
1) Aprovação da Ata da reunião do Conselho Diretor realizada em 07 de maio de 2020.
Decisão: Aprovada, por unanimidade.
2) Processo Susep nº 15414.606318/2020-66
Assunto: Revogação expressa das Deliberações e Instruções editadas nos exercícios
de 2002 e anteriores.
Decisão: Trazido o assunto para deliberação, o Sr. Diretor da Diretoria Técnica 4
suscitou dúvida sobre ponto do parecer jurídico. O Sr. Procurador-Chefe
esclareceu que as revogações deverão ocorrer por atos de mesma
natureza (Instruções e Deliberações) e não por um ato único consolidado.
O Conselho Diretor decidiu, então, aprovar as minutas de Deliberação e
Instrução SUSEP que tratam, respectivamente, da revogação expressa das
Deliberações e Instruções publicadas em data anterior a 1° de janeiro de
2003.
3) Processo Susep nº 15414.622893/2019-72
Assunto: Proposta de revisão da Deliberação SUSEP nº 224/2019 que estabelece os
critérios e procedimentos para a remoção e movimentação de pessoal dos
servidores públicos da SUSEP, e revisão da Tabela de Referência.
Decisão: Retirado de Pauta.

4) Processo Susep nº 15414.605660/2020-49
Assunto: Proposta de revogação das Resoluções CNSP nº 18, de 15 de setembro de
1967; nº 3, de 10 de março de 1976; nº 10, de 9 de julho de 1976; nº 16,
de 28 de junho de 1976; nº 17, de 17 de julho de 1978; nº 18, de 20 de
julho de 1978; nº 21, de 14 de setembro de 1978; nº 23, de 14 de novembro
de 1978; nº 24, de 1º de dezembro de 1978; nº 3, de 6 de fevereiro de
1980; nº 15, de 22 de dezembro de 1981; nº 9, de 21 de dezembro de
1983; nº 3, de 15 de junho de 1984; nº 27, de 16 de dezembro de 1992;
nº 12, de 22 de dezembro de 1994; nº 3, de 23 de abril de 1998; nº 69, de
3 de dezembro de 2001; nº 94, de 30 de setembro de 2002; nº 100, de 6
de janeiro de 2004; nº 180, de 17 de dezembro de 2007; nº 235, de 30 de
novembro de 2011; nº 236, de 30 de novembro de 2011; e nº 356, de 20
de dezembro de 2017, para atender o Decreto nº 10.139, de 28 de
novembro de 2019, que determinou a revisão e a consolidação de todos
os atos normativos inferiores a decreto..
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a revogação das Resoluções CNSP.

5) Processo Susep nº 15414.605663/2020-82
Assunto: Proposta de revogação das Circulares SUSEP nº 26, de 22 de julho de
1982; nº 1, de 07 de janeiro de 1985; nº 8, de 31 de janeiro de 1985; nº
40, de 16 de dezembro de 1985;nº 27, de 27 de dezembro de 1987; nº
542, de 6 de dezembro de 2016; nº 537, de 12 de maio de 2016; nº 5, de
12 de fevereiro de 1970; nº 7, de 1º de fevereiro de 1980; nº 123, de 21 de
março de 2000; nº 128, de 13 de abril de 2000; nº 134, de 10 de julho de
2000; nº 21, de 17 de junho de 1970; nº 15, de 6 de abril de 1971; nº 15,
de 25 de julho de 1988; nº 409, de 10 de dezembro de 2010; nº 566, de
24 de dezembro de 2017; nº 14, de 29 de abril de 1968; nº 25, de 10 de
outubro de 1969; nº 14, de 29 de abril de 1974; nº 19, de 21 de fevereiro
de 1979; nº 29, de 15 de julho de 1983; nº 32, de 10 de agosto de 1984;
nº 18, de 14 de março de 1985; nº 50, de 4 de setembro de 1981; nº 65,
de 30 de novembro de 1981; nº 66, de 8 de dezembro de 1981; nº 49, de
12 de novembro de 1984; e nº 13, de 9 de julho de 1987, para atender o
Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a revogação das Circulares SUSEP.
6) Processo Susep nº 15414.622178/2019-30
Assunto: Proposta de submissão a consulta pública de minuta de Resolução CNSP
que altera a Resolução CNSP n.º 243, de 6 de dezembro de 2011, - que
dispõe sobre sanções administrativas no âmbito das atividades de seguro,
cosseguro,
resseguro,
retrocessão,
capitalização,
previdência
complementar aberta, de corretagem e auditoria independente, disciplina
o inquérito e o processo administrativo sancionador no âmbito da SUSEP
e das entidades autorreguladoras do mercado de corretagem e dá outras
providências - e revoga a Resolução CNSP nº 97, de 30 de setembro de
2002 - que regula o processo administrativo e estabelece critérios de
julgamento a serem adotados pelo Conselho Diretor da SUSEP para
aplicação de sanção às sociedades seguradoras, de capitalizacão, às
entidades abertas de previdência complementar e as corretoras de
seguros por descumprimento ao disposto nos arts. 10 e 11 da Lei n° 9.613,
de 3 de marco de 1998.
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a proposta de submissão à consulta pública,
pelo prazo de 30 (trinta) dias, da minuta de Resolução CNSP.
7) Processo Susep nº 15414.604347/2020-93
Assunto: Minuta de Resolução CNSP que consolida as normas sobre as coberturas
passíveis de serem oferecidas a entidades fechadas de previdência
complementar por sociedades seguradoras, e que revoga a Resolução
CNSP nº 119, de 22 de dezembro de 2004 e a Resolução CNSP nº 345,
de 2 de maio de 2017, em atenção ao Decreto nº 10.139, de 28 de
novembro de 2019, que determinou a revisão e a consolidação de todos
os atos normativos inferiores a decreto.
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a minuta de Resolução do Conselho Nacional
de Seguros Privados - CNSP.
8) Processo Susep nº 15414.603104/2020-38

Assunto: Proposta de revogação expressa das Circulares Susep nº 31, de 10 de
agosto de 1970; nº 18, de 7 de fevereiro de 1972; nº 46, de 21 de
novembro de 1975; n° 56, de 19 de dezembro de 1975; nº 61, de 2 de
dezembro de 1976; nº 34, de 25 de abril de 1977; nº 56, de 23 de agosto
de 1977; nº 2, de 8 de janeiro de 1979; nº 25, de 13 de março de 1979; nº
65, de 4 de setembro de 1979; nº 62, de 25 de novembro de 1981; nº 35,
de 12 de agosto de 1983; nº 27, de 14 de junho de 1984; nº 56, de 14 de
dezembro de 1984; nº 14, de 11 de março de 1985; nº 22, de 19 de abril
de 1985; nº 17, de 30 de julho de 1987; nº 11, de 11 de abril de 1988; nº
12, de 11 de abril de 1988; nº 19, de 25 de agosto de 1988; nº 11, de 14
de julho de 1992; nº 12, de 14 de julho de 1992; n° 55, de 5 de agosto de
1998; nº 103, de 30 de agosto de 1999; nº 106, de 22 de setembro 1999;
nº 148, de 4 de janeiro de 2001; nº 324, de 27 de abril de 2006; nº 8, de
21 de março de 1968; nº 26, de 8 de julho de 1968; nº 2, de 29 de janeiro
de 1969; nº 33, de 18 de agosto de 1970; nº 26, de 24 de março de 1972;
a nº 44, de 12 de novembro de 1973; nº 26, de 19 de julho de 1974; a nº
5, de 1º de junho de 1993; nº 115, de 25 de janeiro de 2000; a nº 158, de
26 de julho de 2001; nº 162, de 10 de setembro de 2001; a nº 180, de 8
de janeiro de 2002; nº 195, de 17 de julho de 2002; a nº 196, de 17 de
julho de 2002; nº 201, de 18 de setembro de 2002; nº 225, de 28 de janeiro
de 2003; nº 468, de 19 de junho de 2013; e nº 518, de 20 de agosto de
2015, para atender o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que
determinou a revisão e a consolidação de todos os atos normativos
inferiores a decreto.
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a revogação das Circulares SUSEP.
9) Processo Susep nº 15414.603166/2020-40
Assunto: Proposta de revogação das Resoluções CNSP nº 5, de 19 de janeiro de
1967; nº 8, de 23 de fevereiro de 1967; nº 9, de 27 de fevereiro de 1967;
nº 23, de 4 de dezembro de 1967; nº 3, de 29 de janeiro de 1968; nº 6, de
22 de fevereiro de 1968; nº 25, de 1º de julho de 1968; nº 3, de 3 de
outubro de 1975; nº 22, de 17 de novembro de 1976; nº 01, de 30 de março
de 1994; nº 14, de 22 de dezembro de 1994; nº 16, de 25 de agosto de
1998; nº 66, de 3 de dezembro de 2001; nº 76, de 24 de julho de 2002; nº
77, de 19 de agosto de 2002; nº 145, de 23 de junho de 2006; nº 148, de
23 de junho de 2006; nº 161, de 26 de dezembro de 2006; nº 275, de 30
de janeiro de 2013; nº 12, de 3 de julho de 1986; nº 47, de 12 de fevereiro
de 2001; nº 51, de 3 de setembro de 2001; nº 133, de 3 de outubro de
2005; nº 328, de 22 de setembro de 2015, Resolução nº 370, de 13 de
dezembro de 2018, para atender o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro
de 2019.
Decisão: Trazido o assunto à deliberação, o Conselho Diretor decidiu que a
Resolução nº 370, de 13 de dezembro de 2018, será retirada da lista de
revogações, e aprovou a revogação das demais Resoluções CNSP.

10) Processo Susep nº 15414.605683/2020-53
Assunto: Proposta de revogação das Circulares SUSEP nº 57, de 31 de dezembro
de 1971; nº 8, de 17 de janeiro de 1972; nº 5, de 17 de fevereiro de 1983;

nº 25, de 13 de junho de 1984; nº 9, de 29 de abril de 1986; nº 14, de 10
de julho de 1986; nº 30, de 31 de dezembro de 1986; nº 3 , de 29 de
janeiro de 1987; nº 9 , de 3 de abril de 1987; nº 16 , de 30 de julho de
1987; nº 14, de 29 de julho de 1991; nº 17, de 8 de agosto de 1991; nº 3,
de 10 de fevereiro de 1992; nº 15, de 17 de julho de 1992; nº 20, de 31 de
julho de 1992; nº 15, de 26 de julho de 1994; nº 18, de 12 de agosto de
1994; nº 19, de 17 de agosto de 1994; nº 3, de 27 de janeiro de 1995; nº
4, de 14 de fevereiro de 1995; nº 18, de 26 de outubro de 1995; nº 19, de
12 de dezembro de 1995; nº 141, de 9 de outubro de 2000; nº 301, de 19
de setembro de 2005; nº 386, de 5 de agosto de 2009; nº 465, de 3 de
abril de 2013; nº 468, de 19 de junho de 2013; nº 487, de 20 de maio de
2014; nº 494, de 8 de agosto de 2014; nº 500, de 7 de novembro de 2014;
nº 523, de 7 de janeiro de 2016; e nº 591, de 26 de agosto de 2019, para
atender o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a revogação das Circulares SUSEP.
11) Processo Susep nº 15414.605700/2020-52
Assunto: Proposta de revogação das Resoluções CNSP n.º 26, de 17 de julho de
1992; n.º 8, de 23 de abril de 1998; n.º 70, de 3 de dezembro de 2001; e
n.º 319, de 12 de dezembro de 2014, para atender o Decreto nº 10.139,
de 28 de novembro de 2019, que determinou a revisão e a consolidação
de todos os atos normativos inferiores a decreto.
Decisão: Trazido o assunto à deliberação, o Conselho Diretor decidiu aprovar a
revogação das Resoluções do CNSP.
.
12) Processos Susep nº 15414.631108/2019-72 e 15414.631105/2019-39
Assunto: Proposta de envio a consulta pública de Resolução do Conselho Nacional
de Seguros Privados - CNSP que altera a Resolução CNSP nº 321, de 15
de julho de 2015, e de Circular SUSEP que altera a Circular SUSEP nº
517, de 30 de julho de 2015.
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a proposta de submissão à consulta pública,
pelo prazo de 30 (trinta) dias, das minutas de Resolução CNSP e de
Circular SUSEP que tratam da aplicação proporcional das regras
prudenciais, em função da segmentação.
13) Processo Susep nº 15414.601592/2017-43
Assunto: Proposta de Circular SUSEP que estipula prazo para guarda de
documentos e dispõe sobre armazenamento de documentos das
operações de seguro, cosseguro, resseguro, capitalização, retrocessão,
previdência complementar aberta e de intermediação.
Decisão: Retirado de Pauta.
O Conselho Diretor deliberou ainda que todas as revogações serão consolidadas
em atos de mesma natureza.

ASSUNTOS GERAIS

1)

Assunto: Pontos do regimento interno a serem revisados.
Conclusão: Ciente.
Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessão às vinte
horas do dia vinte e um de maio de dois mil e vinte, e, para constar, eu, Cassiana
Rufato Cardoso, Chefe de Gabinete, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada,
foi assinada pela Sra. Superintendente e pelos demais participantes.
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