ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA DO CONSELHO DIRETOR

DATA, HORA e LOCAL:
22.04.2020, início às 17:10h, término às 18:00h, em reunião eletrônica.
DELIBERAÇÃO:
1) Processo Susep nº 15414.601369/2020-00
Interessado: AUDITORIA INTERNA
Assunto: Indicação do Auditor-chefe substituto.
Relator: Solange Paiva Vieira
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a indicação do servidor Marcelo Ferraz Palmeira
para exercer a função de Auditor-chefe substituto.
2) Processo Susep nº 15414.601535/2019-26
Interessados: LUCIANO FONSECA PEREIRA e SISLAINE ROSSA SIMONETTO,
OAB/RS 49.621.
Assunto: Recurso administrativo interposto em face de decisão do Diretor da
extinta DIORG, que, na forma do Regimento Interno vigente à época,
confirmou decisão do Liquidante da CONFIANÇA CIA DE SEGUROS S/AEM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL quanto à forma de atualização do
crédito pleiteado pelos Interessados junto à massa.
Relator: Danilo Macedo Moura.
Decisão: Julgado, por unanimidade, o INDEFERIMENTO do recurso administrativo
interposto por LUCIANO FONSECA PEREIRA e SISLAINE ROSSA
SIMONETTO, OAB/RS 49.621, em face da decisão do Diretor da extinta
DIORG, proferida aos 02/01/2019, que, na forma do Regimento Interno
vigente à época, confirmou a decisão do Liquidante da CONFIANÇA CIA
DE SEGUROS S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL quanto à forma
de atualização do crédito pleiteado pelos Interessados junto à massa, em
consonância com as manifestações técnicas e jurídica lançadas nos autos,
as quais passaram a integrar as razões do Voto, conforme autoriza o §1º
do art. 50 da Lei n.º 9.784/99.
3) Processo Susep nº 15414.627581/2019-55
Interessado: DIR1/CGRAT
Assunto: Minuta de Circular SUSEP que dispõe sobre procedimentos operacionais
para contratação de seguro no exterior, revoga a Circular SUSEP nº 392,
de 16 de outubro de 2009, e dá outras providências.
Relator: Danilo Macedo Moura
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a minuta de Circular proposta.
4) Processo Susep nº 15414.601592/2017-43
Interessado: DIR3/CGREP
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.
Relator: Vinicius Ratton Brandi
Decisão: Aprovada, por unanimidade, a submissão à consulta pública, pelo prazo
de 15 (quize) dias, da minuta de Circular proposta.
EXTRA PAUTA
1) Processo Susep nº 15414.605286/2020-81
Interessado: DIR1/CGRAT
Assunto: Minuta de Circular SUSEP que pretende estabelecer as condições para
o recadastramento dos corretores de seguros, de capitalização, de
previdência complementar aberta e de microsseguros, pessoa natural ou
jurídica, em substituição à Circular SUSEP nº 552, de 17 de maio de 2017.
Relator: Danilo Macedo Moura
Decisão: Trazido o assunto para deliberação, foi solicitada a manifestação do Sr.
Procurador-chefe, que não vislumbrou óbice jurídico na minuta de
normativo sob apreciação. Ato contínuo, o Conselho Diretor decidiu, por
unanimidade, aprovar a minuta de Circular SUSEP, considerando os
ajustes na minuta proposta, da data de entrada em vigor e do início do
recadastramento dos corretores, e inclusão do parágrafo único do artigo 5º
e do parágrafo único no artigo 6º, feitos no decorrer da reunião e que serão
consolidados pela Diretoria 1, em nova versão e, por fim, incluída no
respectivo processo administrativo.
Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessão às dezoito
horas do dia vinte e dois de abril 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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