
 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR 

EM 27 DE MAIO DE 2021 

 

 

DATA, HORA e LOCAL: 

27.05.2021, início às 16:30h, por videoconferência. 

 

DELIBERAÇÃO: 

 

1) Aprovação da Ata da reunião ordinária do Conselho Diretor realizada no dia 13 de 

maio de 2021. 

Decisão: Aprovada. 

 

2) Processo Susep nº 15414.632113/2017-31 

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Confirmação de aplicação de 

penalidade. 

Decisão: Confirmada por unanimidade a decisão com aplicação de penalidade de multa. 

 

3) Processo Susep nº 15414.619989/2019-53 

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Confirmação de aplicação de 

penalidade. 

Decisão: Confirmada por unanimidade a decisão com redução do valor da penalidade 

de multa aplicada. 

 

4) Processo Susep nº 15414.622898/2019-03 

Assunto: Processo Administrativo Sancionador. Extinção sem análise de mérito. 

Decisão: Aprovada por unanimidade a extinção do processo sem análise do mérito. 

 

5) Processo Susep nº 15414.601868/2021-70 

Assunto: Proposta de Resolução CNSP que dispõe sobre os princípios e as 

características gerais para operação dos seguros classificados como 

microsseguros. 



Decisão: Aprovados por unanimidade a minuta de Resolução CNSP e o 

encaminhamento da matéria ao CNSP. 

 

6) Processo Susep nº 15414.607585/2021-31 

Assunto: Proposta de revogação das Resoluções do CNSP relacionadas ao seguro 

popular de automóvel e da Resolução CNSP nº 23, de 1968. 

Decisão: Aprovados por unanimidade a revogação das Resoluções CNSP e o 

encaminhamento da matéria ao CNSP. 

 

7) Processo Susep nº 15414.607625/2021-45 

Assunto: Proposta de revogação das Resoluções do CNSP relacionadas ao Seguro 

Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). 

Decisão: Aprovados por unanimidade a revogação das Resoluções CNSP e o 

encaminhamento da matéria ao CNSP. 

 

8) Processo Susep nº 15414.606457/2021-71 

Assunto: Proposta de revogação das Circulares Susep relacionadas à Apólice de 

Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e ao Seguro 

Habitacional. 

Decisão: Aprovada por unanimidade. 

 

9) 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 em 

sistemas de registro homologados e administrados por entidades 

registradoras credenciadas pela Susep. Obrigatoriedade de registro de 

informações complementares para as operações de seguros classificadas nos 

grupos de ramos Patrimonial, Responsabilidades, Marítimos, Aeronáuticos, 

Petróleo, Nucleares, Rural, Aceitação no Exterior e Sucursal no Exterior. 

Decisão: Aprovada por unanimidade. 

 

 

 



10) Processo Susep nº 15414.605941/2021-82 

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 em 

sistemas de registro homologados e administrados por entidades 

registradoras credenciadas pela Susep. Obrigatoriedade de registro de 

informações complementares para as operações de seguros classificadas nos 

grupos de ramos Automóvel e Transportes. Consulta Pública. 

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

Circular Susep pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

 

EXTRAPAUTA 

 

11) Processo Susep nº 15414.605865/2021-13 

Assunto: Proposta de Circular Susep que altera a Circular Susep nº 598, de 19 de 

março de 2020, que dispõe sobre autorização, funcionamento por tempo 

determinado, regras e critérios para operação de produtos, transferência de 

carteira e envio de informações das sociedades seguradoras participantes 

exclusivamente de ambiente regulatório experimental (Sandbox Regulatório), 

e de aprovação de Edital de Participação em ambiente regulatório 

experimental (Sandbox Regulatório). Consulta Pública. 

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

Circular Susep e de Edital de Participação pelo prazo de 20 (vinte) dias. 

 

12) Processo Susep nº 15414.605859/2021-58 

Assunto: Proposta de Resolução CNSP que altera a Resolução CNSP nº 381, de 4 de 

março de 2020, que estabelece as condições para autorização e 

funcionamento, por tempo determinado, de sociedades seguradoras 

participantes exclusivamente de ambiente regulatório experimental (Sandbox 

Regulatório). Consulta Pública. 

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

Resolução CNSP pelo prazo de 20 (vinte) dias. 

 



Foi retificada a descrição do item 6 da pauta, para incluir a revogação da Resolução 

CNSP nº 23, de 1968, conforme constava na proposta apresentada pela Diretoria 2. 

 

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. 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Solange Paiva Vieira 

Superintendente 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Igor Lins da Rocha Lourenço 

Diretor da DIR 1 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Eduardo Fraga Lima de Melo 

Diretor da DIR 4 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Rafael Pereira Scherre 

Diretor da DIR 2 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Jezihel Pena Lima 

Procurador-Chefe 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Vinicius Ratton Brandi 

Diretor da DIR 3 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente 

Cassiana Rufato Cardoso 

Chefe de Gabinete 

 

 


