
 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 
 

EM 1º DE ABRIL DE 2021 

 

DATA, HORA e LOCAL: 

01.04.2021, início às 15:30h, por videoconferência. 

 

DELIBERAÇÃO: 

 

1) Aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada no dia 18 de 
março de 2021. 

Decisão: Aprovada. 

 

2) Processo Susep nº 15414.604492/2021-55 

Assunto: Proposta de indicação da servidora Aline Vieira Velozo para exercer a função 

de Ouvidora da Susep. 

Decisão: Aprovada, por unanimidade. 

 

3) Processo Susep n° 15414.633273/2019-69 

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Aplicação de penalidades conforme 

artigo 2º da Resolução CNSP nº 97/2002. 

Decisão: Trazido o assunto à deliberação, 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 subsistência 

parcial da representação lavrada, com aplicação de multa. 

 

4) Processo Susep nº 15414.615784/2018-18 

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Preliminar. Confirmação de aplicação 

de penalidades. 

Decisão: Trazido o assunto à deliberação, o Conselho Diretor aprovou, por 

unanimidade, o VOTO ELETRÔNICO Nº 22/2021/DIR1, confirmando a 

decisão proferida pela Coordenação-Geral de Julgamentos, com aplicação da 

penalidade de multa.   

 

5) Processo Susep nº 15414.616857/2020-11 

Assunto: Proposta de Circular que estabelece que os documentos dirigidos ao 

mercado supervisionado, expedidos pela Susep exclusivamente por meio do 

seu sítio eletrônico na Internet, disponibilizados na subseção “Documentos 

para o Mercado”, na seção “Informações ao Mercado”, têm a mesma validade 

que os documentos expedidos por meio físico, e revoga as Circular Susep nº 

473, de 22 de agosto de 2013, e a Circular Susep nº 482, de 30 de dezembro 

de 2013. 

Decisão: Aprovada, por unanimidade. 

 

6) Processo Susep n° 15414.606532/2017-17 



 
Assunto: Proposta de celebração de Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta – TCAC apresentada pela supervisionada. 

Decisão: Rejeitada, por unanimidade. 

  

7) Processo Susep nº 15414.633470/2019-88 

Assunto: Proposta de Circular Susep que altera a Circular Susep nº 599, de 30 de 

março de 2020, que estabelece as regras de homologação dos sistemas de 

registro e de credenciamento das entidades registradoras de operações de 

seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros 

(SRO). 

Decisão: Retirado de pauta. 

 

8) Processo Susep nº 15414.600993/2021-62 

Assunto: Proposta de Circular Susep que altera a Circular Susep nº 624, de 22 de 
março de 2021, que dispõe sobre as condições para o registro facultativo e 
para o registro obrigatório das operações de seguros de danos e de 
seguros de pessoas estruturados em regime financeiro de repartição 
simples. Consulta Pública. 

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

Pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

 

EXTRAPAUTA 

 

9) Processo Susep nº 15414.605745/2021-16 

Assunto: Revogação das Circulares Susep nº 291, de 13 de maio de 2005; nº 470, de 

28 de julho de 2013; nº 525, de 22 de janeiro de 2016; nº 559, de 26 de 

outubro de 2017; e nº 565, de 24 de dezembro de 2017, que tratam dos 

ramos previstos no artigo 2º, inciso I, da Resolução CNSP nº 407, de 29 de 

março de 2021. 

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

Procuradoria Federal junto à SUSEP, que não identificou óbice jurídico à 

revogação de circulares proposta, registrando ser este o parecer jurídico, 

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

revogação das Circulares Susep. 

 

 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 

 


