
ASG: ambiental, social e governança – uma nova era  

Marco legal do saneamento: fomento dos mais diversos 

ramos de seguros 

Lei Geral de Proteção de Dados (projetos de conformidade 

+ prevenção - contencioso administrativo e judicial)

Open banking / open insurance / novas tecnologias –

aumento dos canais de distribuição de seguros

Nova Lei de Licitações - mudanças no seguro-garantia

Intenso processo de adaptação às novas regras regulatórias  

Grande expectativa para o plano de regulação - 2021
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(RES)SEGUROS:
Retrospectiva 

SUSEP 2020 / 

Perspectivas 2021

O ano de 2020 foi extremamente árduo devido 

à pandemia, sob diversos aspectos, com 

impactos no setor de (res)seguros. 

Apesar disso, diversas iniciativas da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

marcaram o ano de forma absolutamente 

inovadora e sinalizam uma modernização do 

ponto de vista regulatório, trazendo desafios e 

oportunidades para 2021.

Neste breve material, você encontrará as 

principais atualidades regulatórias no âmbito 

SUSEP e perspectivas gerais para o ano de 2021.

ANO DE INTENSA PRODUÇÃO NORMATIVA

Resoluções CNSP

Circulares SUSEP

Consultas Públicas

+16
+24
+23

OBJETIVOS: 

concorrência, liberdade contratual, inovação, 

transparência, flexibilidade, redução de 

barreiras regulatórias. 

NOVO MARCO REGULATÓRIO
Foco no segurado + melhoria da experiência + maior liberdade contratual 

= maior eficiência e competitividade

CONSULTAS PÚBLICAS – PRODUTOS 

nº 16/2020: Simplificação de Danos

nº 18/2020: Grandes Riscos

nº 19/2020: Patrimoniais

RECLAMAÇÕES 
DOS CONSUMIDORES

DOS MERCADOS 
SUPERVISIONADOS /

ADESÃO AO 
CONSUMIDOR.GOV.BR 

(CIRCULAR SUSEP nº 613)

SANDBOX 

REGULATÓRIO

(Circular SUSEP nº 598/2020 e 
Resolução CNSP nº 381/2020)

REVOLUÇÃO NORMATIVA 

Segmentação 

das 

Supervisionadas
(Resoluções CNSP nº 

388/2020 e 389/2020)

SRO (Sistema de 

Registro de 

Operações) 
(Resolução CNSP nº 383/2020, 

Circular SUSEP nº 599/2020, 

Circular SUSEP nº 601/2020, 

Circular SUSEP nº 619/2020)

IFRS17 
Audiência Pública 

Conjunta para a Revisão 

do Pronunciamento 

Técnico CPC 50 –

CVM/CPC/CFC

ILS (Instrumentos 

Ligados a Seguros) 

+

novas formas de 

financiamento

E TAMBÉM…

Possibilidade de contratação de seguro no exterior – redução das cartas negativas (Circular SUSEP nº 603/2020) 

e contratação em moeda estrangeira (Resolução CNSP nº 379/2020)

Estabelecimento de prazos máximos pelo regulador para análise de atos (Portaria SUSEP nº 7.677/2020) 

Possibilidade de Alteração de Registro de Ressegurador (Circular SUSEP nº 606/2020) 

Modernização no sistema de cadastro de corretores de seguros (SUSEP x autorregulação) 

Novos prazos para guarda de documentos (Circular SUSEP nº 605/2020) 

Novas regras para auditoria independente, gestão de risco e solvência (alterações na Circular SUSEP 

nº 517/2015 e na Resolução CNSP nº 321/2015) 

Possibilidade de Contratação de Resseguro por EFPC e operadoras de saúde (Resolução 

CNSP nº 380/2020)

NOVAS REGRAS E PENALIDADES SUSEP 

Mudanças na Resolução CNSP nº 243/2011:

RESOLUÇÃO CNSP nº 393/2020 em vigor a partir de 04/01/2021

Mais severidade nas sanções;

Aumentos de valores máximos e mínimos de cada tipo infracional;

Nova roupagem: recomendação;

Regras procedimentais próprias para cautelar;

Vem aí: Circular SUSEP para definir infração grave + hipóteses de ausência de instauração de PAS

NOVA REGRA PLD - CIRCULAR SUSEP Nº 612/2020 

1º DE MARÇO DE 2021, com exceção das normas CSNU (em vigor desde 02/09/2020)

Caráter principiológico – critérios mínimos a serem observados, destaque para 

cadastro de clientes, política de risco, avaliação de efetividade e novos

critérios para comunicação de operações positivas (COAF) e negativas (SUSEP). 

dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos destinados especificamente 

a prevenção e combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, 

ou aos crimes que com eles possam relacionar-se, bem como à prevenção e coibição do 

financiamento do terrorismo.

OPORTUNIDADES E DESAFIOS - 2021

CONTATO:

BÁRBARA BASSANI
bbassani@tozzinifreire.com.br

Boas Práticas Regulatórias – Res. CNSP nº 382/2020
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