
Desburocratização

Melhoria do ambiente regulatório e de negócios

Perspectivas para 2022

Incentivo à competição e eliminação das barreiras de entrada

Inovação em tecnologia

Acesse, abaixo, os eventos promovidos pela prática de Seguros, Resseguros 
e Previdência privada do Mattos Filho.
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Redução da burocracia
e da interferência estatal
na condução de negócios
Lei n° 13.874/2019 (Lei de 
Liberdade Econômica)
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Simplificação e eliminação 
de normativos infralegais
Decreto
n° 10.139/2019

Implementação de sistema 
de peticionamento 
eletrônico junto à SUSEP
Deliberação SUSEP 
n° 230/2019

Redução do prazo para 
guarda de documentos
Circular SUSEP n° 605/2020

Saiba mais Saiba mais

Saiba mais

Saiba maisSaiba mais

Imposição de prazos 
máximos à SUSEP
Portaria SUSEP n° 7.677/2020

Permissão da existência 
de sociedades reguladas 
de capital pulverizado
Resolução CNSP n° 373/2019
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Permissão de seguros 
on-demand ou 
intermitentes
Circular SUSEP n° 592/2019

Regulamentação das cláusulas 
de perda de direito em caso de 
sanções e embargos
Carta Circular
SUSEP/DIR2/CGCOM n° 6/2019
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Saiba mais Saiba mais

Saiba mais Saiba mais
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Liberação da 
contratação de seguro 
em moeda estrangeira
Resolução CNSP 
n° 379/2020

Criação de regras
e princípios de ética e
transparência aplicáveis
aos intermediários
Resolução CNSP n° 382/2020

Resolução CNSP n° 391/2020

Reformulação do marco 
sancionatório com foco 
preventivo e não punitivo
Resolução CNSP n° 393/2020

Simplificação contratual 
dos produtos massificados 
Circular SUSEP n° 621/2021

Valorização da autonomia 
das partes nas operações 
de grandes riscos

Resolução CNSP nº 407/2021

Simplificação das regras 
do segmento de 
responsabilidades

Circular SUSEP nº 637/2021

Criação de critérios para 
política de segurança 
cibernética dos entes 
regulados
Circular SUSEP nº 638/2021

Modernização e 
simplificação das regras 
de contratação remota de 
produtos de seguro e 
previdência 
Resolução CNSP nº 408/2021

Criação de regime 
sancionador específico 
para infrações graves

Circular SUSEP nº 645/2021

Suavização do regime 
sancionatório com a possibilidade 
de reparação de apontamento

Circular SUSEP nº 646/2021

Aumento do limite de garantia para 
obras públicas e previsão do direito 
de step-in em seguro garantia

Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos

Simplificação e modernização das regras sobre criação, 
mudança de controle e reorganizações societárias de 
entes regulados
Resolução CNSP nº 422/2021, em vigor a partir 
de 3 de janeiro de 2022

Simplificação e modernização das 
regras sobre capital e solvência 
dos entes regulados

Resolução CNSP nº 432/2021, em vigor a 
partir de 3 de janeiro de 2022

Simplificação das regras de 
microsseguros e atualização 
do arcabouço regulatório 
aplicável a coberturas por 
sobrevivência
Resolução CNSP nº 409/2021

Reforma dos regimes de direção fiscal, intervenção 
e liquidação extrajudicial com foco na promoção de 
maior segurança jurídica
Resolução CNSP n° 395/2020

Simplificação da 
contratação de seguro
no exterior
Circular SUSEP n° 603/2020

Adesão a plataforma 
digital para solução de 
reclamações de segurados 
Circular SUSEP n° 613/2020

Simplificação das regras
de seguros patrimoniais
Circular SUSEP n° 620/2020

Criação de novas regras de prevenção à lavagem 
de dinheiro e financiamento ao terrorismo mais 
adequadas à prática internacional
Circular SUSEP n° 612/2020 (vigência em 03.05.2021)

Permissão para que entidades 
de previdência complementar 
e operadoras de planos de 
saúde contratem resseguro
Resolução CNSP n° 380/2020

Ampliação dos limites de 
cessão para resseguradores 
eventuais
Decreto n° 10.167/2019

Criação de 4 segmentos de entidades supervisionadas 
com a redução dos encargos regulatórios para 
empresas de menor porte
Resolução CNSP n° 388/2020

Permissão para que 11 insurtechs
atuem temporariamente em 
ambiente regulatório simplificado

Resolução CNSP n° 381/2020 
(Sandbox Regulatório)

Simplificação das regras 
prudenciais e de solvência 
aplicáveis a empresas de 
menor porte
Resolução CNSP n° 389/2020

Permissão de emissão de 
títulos de dívida vinculados 
a riscos de resseguro

Resolução CNSP n° 396/2020 
(Instrumento Ligado a Seguro - ILS)

Nova regulamentação da atividade de 
estipulação de seguros. Saiba mais

Consulta Pública nº 35/2021

Regras para o registro facultativo e 
obrigatório das operações de previdência 
complementar aberta. Saiba mais
Consulta Pública nº 43/2021

Requisitos de sustentabilidade
a serem observados pelos entes 
regulados para o aprimoramento
da gestão de riscos ASG (ambiental, 
social e governança). Saiba mais

Consulta Pública nº 44/2021

Revisão e simplificação da regulamentação do 
seguro garantia para conferir maior transparência 
às operações e reduzir assimetria de informação 
entre os contratantes. Saiba mais

Consulta Pública nº 40/2021

Revisão da regulamentação sobre coberturas de 
risco em seguros de pessoas para possibilitar o 
desenvolvimento de produtos mais inovadores, 
diversificados e aderentes às necessidades dos 
consumidores e o fomento a um mercado mais 
competitivo e dinâmico.

Consultas Públicas nº 41/2021 e 42/2021

Revisão dos limites de cessão em 
resseguro e retrocessão visando à 
redução da complexidade e do custo 
regulatório. Saiba mais
Plano de Regulação da SUSEP - 2021

Definição de regras para 
emissão de dívida 
subordinada
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Flexibilização das regras 
de solvência

Criação da figura do MGA 
por meio do representante 
de segurosCircular SUSEP nº 634/2021
Resolução CNSP nº 431/2021

Aprovação da 2ª edição 
do Sandbox Regulatório

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais
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Atualização das regras sobre o 
atendimento a consultas com imposição 
de prazos mais curtos ao regulador
Resolução SUSEP nº 3/2021

Saiba maisSaiba mais

Regras de homologação dos sistemas de registro 
e de credenciamento das entidades registradoras

Criação do Sistema de Registro 
de Operações

Saiba mais
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Requisitos mínimos para
o registro facultativo e
obrigatório de operações
de seguros
Circular SUSEP nº 624/2021 e
Circular SUSEP nº 644/2021

Seguro Garantia Judicial: 
Novas Tendências e Soluções 
em parceria com Avita

Implementação e 
diretrizes do sistema 
de seguros aberto - 
Open Insurance 

Adoção dos requisitos de
credenciamento e
funcionamento das 
Sociedades Iniciadoras 
de Serviços de Seguro no 
Open Insurance

Resolução CNSP nº 415/2021 e 
Circular SUSEP nº 635/2021

Resolução CNSP nº 429/2021

Open Insurance

Nova Lei de Licitações – 
O Novo Seguro Garantia

Dispute Boards, Mediação e 
Arbitragem Em Seguros De 
Grandes Riscos

Seguros e analytics: como 
funciona na prática?

ESG no setor de Seguros

A nova realidade do Seguro Auto

Seguro Garantia: Novos 
desdobramentos e 
aspectos práticos

Seguro Garantia em 
Operações Societárias

Seguro Garantia e de Crédito 
em Operações Estruturadas

Distribuição Digital em Seguros

Debate sobre controles 
internos relacionados a 
“lavagem de dinheiro” no setor 
de seguros e resseguros

Segurança cibernética: 
uma realidade que chegou 
para ficar

A previdência privada – enfim a esperada 
inovação?

Os impactos do PL da reforma tributária 
sobre os bancos, prest. de serviços 
financeiros e de meios de pagamento, e 
seguradoras

A nova era do Seguro no Brasil - 
Flexibilização dos produtos securitários - 
Circular Susep Nº 621/21

Insurtechs, sandbox & novos entrantes no 
setor de Seguros

Validando e criando novos produtos em 
seguros e design thinking

O novo Seguro de Responsabilidade Civil

Seguro Garantia em operações de M&A

Inovações regulatórias no
mercado de seguros e resseguros
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Desde 2019, o mercado de seguros, resseguros e previdência 
complementar tem passado por mudanças regulatórias relevantes. 
Como mostra este one-pager, no ano de 2021, a busca do regulador 
por inovação não somente continuou, como se intensificou, mantendo 
seu foco em 4 elementos fundamentais para o fomento da atividade 
econômica: desburocratização, incentivo à competição, melhoria 
regulatória e inovação tecnológica.
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