
 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

 
EM 04 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

DATA, HORA e LOCAL: 

04.02.2021, início às 17h, por videoconferência. 

 

DELIBERAÇÃO: 

 

1) Aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada no dia 21 de 
janeiro de 2021. 

Decisão: Aprovada. 

 

2) Processo SUSEP nº 15414.611072/2020-44 

Assunto: Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP que versa 
sobre os princípios e as características gerais para a elaboração e a 
comercialização de contratos de seguros de danos para cobertura de 
grandes riscos. 

Decisão: Aprovada, por unanimidade, a minuta de normativo proposta. Decidiu, ainda, 
o encaminhamento da matéria para o Conselho Nacional de Seguros 
Privados-CNSP. 

 
3) Processo SUSEP nº 15414.613124/2020-17 

Assunto: Autorização de instituição para ministrar o Curso de Habilitação Técnico-

Profissional para Corretor de Seguros e para realizar o Exame Nacional de 
Habilitação Técnico-Profissional para Corretor de Seguros. 

Decisão: Trazido o assunto a deliberação, foi solicitada a manifestação da 
Procuradoria Federal junto à SUSEP, que não identificou óbice jurídico à 
autorização pretendida, registrando ser este o parecer jurídico, apresentado 
oralmente. Ato contínuo, o Conselho Diretor aprovou, por unanimidade, a 
autorização. 

 
 
4) Processo SUSEP nº 15414.608996/2018-49 

Assunto: Circular Susep que dispõe sobre as regras de funcionamento e os critérios 
para operação das coberturas dos seguros de danos (massificados). 

Decisão: Aprovada, por unanimidade, a minuta de normativo proposta. 

 
5) Processo SUSEP nº 15414.601578/2018-21 

Assunto: Recurso interposto em face de decisão que suspendeu a comercialização 

de produto. 

Decisão: Retirado de pauta. 

 
6) Processo SUSEP nº 15414.633999/2019-00 



Assunto: Pedido de reconsideração apresentado pela supervisionada para revisão 
da decisão do Conselho Diretor contida no Termo de Julgamento Eletrônico 
nº 83/2020/SECON/GABIN/SUPERINTENDENTE/SUSEP. 

Decisão: Indeferido, por unanimidade, o requerimento apresentado pela 

supervisionada, mantendo-se a decisão do Conselho Diretor contida no 
TERMO DE JULGAMENTO ELETRÔNICO Nº 
83/2020/SECON/GABIN/SUPERINTENDENTE/SUSEP. O Conselho 
Diretor decidiu, ainda, reiterar à supervisionada que eventuais 
repactuações contratuais devem ser apresentadas pela supervisionada 
diretamente aos participantes, com ciência posterior dos termos à Susep, 
reforçando-se que a companhia deve obedecer, no trato da matéria, as 
balizas fixadas no VOTO ELETRÔNICO Nº 4/2021/DIR2, bem como nos 
normativos vigentes, notadamente a Resolução CNSP nº 382, de 2020. 

 

EXTRA PAUTA 

 

7) Processo SUSEP nº 15414.607267/2020-90 

Assunto: Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, que versa 
sobre o Seguro Rural e o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural – FESR. 

Decisão: Aprovada, por unanimidade, a minuta de normativo proposta. Decidiu, ainda, 

o encaminhamento da matéria para o Conselho Nacional de Seguros 
Privados-CNSP. 

 

8) Processo SUSEP nº15414.633470/2019-88 

Assunto: Alteração da 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. Consulta 
pública. 

Decisão:  Aprovada, por unanimidade, a submissão a consulta pública, pelo prazo de 

15 (quinze) dias, da minuta de Circular Susep que altera a Circular Susep 
nº 599, de 30 de março de 2020. 

 

 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 

 

 

 


