
27/05/2021 SEI/SUSEP - 1033032 - MINUTA - Resolução

https://sei.susep.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1514050&infra_sist… 1/5

MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS 

 
  

MINUTA DE RESOLUÇÃO

  

  Altera a Resolução CNSP nº 381, de 4 de março
de 2020.

A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso da atribuição que lhe confere o
ar�go 34, inciso XI, do Decreto nº 60.459, de 13 de março de 1967, torna público que o CONSELHO NACIONAL DE
SEGUROS PRIVADOS - CNSP, em sessão ordinária realizada em XX de XXXX de 2021, tendo em vista o disposto no
ar�go 32, inciso II, do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, e considerando o que consta do Processo
Susep nº 15414.605859/2021-58,

 

R E S O L V E :

 

Art. 1º Alterar a Resolução CNSP nº 381, de 4 de março de 2020, que passa a vigorar com as
seguintes alterações:

 

“CAPÍTULO II

PROCESSO SELETIVO

 

Art. 2º-A  A par�cipação no edital de par�cipação compreende duas etapas subsequentes:

I - a primeira, rela�va ao processo de seleção; e

II - a segunda, rela�va à concessão da autorização temporária.

Parágrafo único. As etapas são autônomas e a seleção na primeira etapa, embora seja pré-
requisito para a etapa de autorização temporária, não gera direito adquirido à concessão desta.”
(NR)

 

“Art. 3º  A aprovação dos interessados em atuar no Sandbox Regulatório no processo sele�vo
está condicionada ao cumprimento de critérios de elegibilidade, atendimento aos requisitos
formais e prestação de informações fixados no edital de par�cipação.” (NR)

 

“Art. 4º ...............................................................

I - ..................

II - ................

III - ...............
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IV - ...............

V - ...............

a) ...............

b) ...............

c) ...............

d) plano de descon�nuidade, com o planejamento para saída do projeto, prevendo plano de
con�ngência para descon�nuação ordenada, pelos mo�vos elencados nesta Resolução ou por
causas extraordinárias.

VI - ............................................” (NR)

 

“Art. 5º-A  A Susep comunicará, em prazo definido no edital de par�cipação, o resultado do
processo sele�vo, dando publicidade aos selecionados para que sejam iniciados os
procedimentos rela�vos à etapa de concessão das autorizações temporárias.” (NR)

 

“CAPÍTULO III

AUTORIZAÇÃO TEMPORÁRIA

Art. 6º ................................................................

I - ...........................................................................

a) ..........................................

b) estar regularmente cons�tuída e registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

c) ..........................................

1. ...........................................

2. não haverem sido condenados por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão,
peculato, "lavagem" de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia
popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o
sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;

3. não estarem impedidos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial
ou administra�va; e

d) possuir capacidade econômico-financeira compa�vel com o porte, a natureza e o obje�vo do
empreendimento pretendido, devendo ser observado o disposto no § 2º do art. 11.

II - quando o interessado for pessoa �sica, além de ter residência no Brasil e estar regularmente
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF, deverá atender, cumula�vamente, o
disposto nos itens 1, 2 e 3 da alínea c do Inciso I deste ar�go." (NR)

 

“Art. 7º  Após serem selecionados, por meio do processo sele�vo de que trata o Capítulo II desta
Resolução, os interessados deverão, em prazo definido no edital de par�cipação, efetuar pedido
de autorização temporária no Sandbox Regulatório, observando as ações descritas nos arts. 8º e
9º e as que forem previstas em regulamentação específica e no edital de par�cipação.” (NR)

 

“Art. 8º O interessado selecionado, que pretende par�cipar do Sandbox Regulatório, deverá
aderir às disposições estabelecidas no edital de par�cipação, entre as quais a possibilidade de
cancelamento sumário da autorização ou a suspensão da comercialização dos planos de
seguros, com imediata interrupção das operações e saída do mercado, caso as condições
previstas nesta Resolução, ou em regulamentação da Susep, não sejam observadas a qualquer
tempo.” (NR)
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“Art. 9º Os documentos e procedimentos para a análise e autorização temporária das
sociedades seguradoras par�cipantes do Sandbox Regulatório serão estabelecidas em
regulamentação específica da Susep.” (NR)

 

“Art. 10.  A Susep comunicará, a cada interessado selecionado, em prazo definido no edital de
par�cipação, sobre o atendimento das condições preliminares necessárias para concessão da
autorização temporária.” (NR)

 

“Art. 11.  Em prazo a ser definido no edital de par�cipação, contado do envio da comunicação a
que se refere o art. 10 desta Resolução, a pessoa jurídica deverá:

I - comprovar que formalizou os atos societários de cons�tuição e de eleição dos primeiros
administradores e demais membros dos órgãos estatutários da pessoa jurídica objeto da
autorização para funcionamento, submetendo-os à aprovação da Susep;

II - ..........................................................................................................................

III - comprovar a origem dos recursos u�lizados no empreendimento por todos os inves�dores,
por meio de documentos que indiquem a rastreabilidade de sua fonte.

§1º O capital social deverá ser integralizado em moeda corrente ou qualquer espécie de bens
susce�veis de avaliação em dinheiro, e deverá ser igual ou superior ao capital mínimo
requerido.

§2º O capital social integralizado deverá ser suficiente para manter as condições de que trata o
art. 31 desta Resolução, durante os 12 (doze) primeiros meses de operação da sociedade
seguradora, conforme previsto no plano de negócios.

§3º Será admi�da a integralização de até cinquenta por cento do capital social de que trata § 1º,
no prazo de até 12 (doze) meses a contar da cons�tuição da en�dade, desde que a parcela
integralizada não seja inferior ao valor de que trata o § 2º.

§4º Até a expedição da autorização temporária pela Susep, a pessoa jurídica não será
considerada, para quaisquer fins, como uma sociedade seguradora par�cipante do Sandbox
Regulatório, sendo vedada a realização de a�vidades �picas de tais sociedades.

§5º Os atos de que trata o inciso I e as alterações posteriores deverão obedecer ao disposto na
regulamentação específica sobre requisitos e procedimentos para cons�tuição, autorização para
funcionamento, cadastro, alterações de controle, reorganizações societárias e condições para o
exercício de cargos em órgãos estatutários ou contratuais das sociedades seguradoras.

§6º Para fins de obtenção de autorização temporária, a denominação social da en�dade deverá:

I – evidenciar seu objeto social, devendo constar expressão que remeta a sua a�vidade de
sociedade seguradora; e

II - não conter sigla ou denominação de órgãos públicos ou organismos internacionais.” (NR).

 

“Art. 11-A. A Susep poderá, no curso do exame do pedido de autorização temporária, sobrestar
a análise, caso verifique a necessidade de esclarecimentos ou documentos adicionais dos
interessados. 

§1º A Susep poderá, no curso do exame, indeferir o pedido de autorização temporária caso
verifique circunstância que afete o nível de confiança do sistema nacional de seguros privados
ou qualquer das seguintes hipóteses:

I - irregularidade cadastral dos administradores, integrantes do grupo de controle ou detentores
de par�cipação qualificada;

II - circunstância que possa afetar a reputação dos administradores ou dos integrantes do grupo
de controle, dos detentores de par�cipação qualificada; e
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III - falsidade nas declarações ou nos documentos apresentados na instrução do processo.

§2º Nos casos de que trata o §1º, a Susep concederá prazo para manifestação prévia dos
interessados.

§3º A Susep poderá, no curso do exame, arquivar o pedido de autorização temporária caso
verifique que houve descumprimento de quaisquer dos prazos previstos na regulamentação em
vigor ou que não foram atendidas solicitações de apresentação de documentos adicionais, de
prestação de informações, de comparecimento para a realização de entrevistas técnicas ou
outras solicitações relacionadas ao processo, no prazo assinalado.” (NR)

 

“Art. 17. As sociedades seguradoras autorizadas no âmbito do Sandbox Regulatório que
desejarem operar plano de seguro dis�nto daqueles enviados no processo sele�vo,
manifestando interesse em momento posterior à concessão da autorização temporária, poderão
fazê-lo, desde que:

I – encaminhem o respec�vo plano de seguro à Susep, demonstrando sua compa�bilidade com
o plano de negócios; e

II – cumpram os requisitos de elegibilidade e observância das coberturas e limites previstos no
edital de par�cipação no âmbito do qual ob�veram sua autorização temporária.

Parágrafo único. A operação de novo plano de seguro não altera o prazo da autorização
temporária concedido previamente à sociedade seguradora par�cipante do Sandbox
Regulatório.” (NR)

 

“Art. 23. ..................................................................................................................

Parágrafo único. Para os casos de seguros intermitentes, a PPNG corresponderá ao valor do
prêmio comercial referente aos créditos remanescentes vigentes na data-base de cálculo.” (NR)

 

“Art. 29.  .................................................................................................................

§1º .........................................................................................................................

I - ...........................................................................................................................

II - ..........................................................................................................................

III - .........................................................................................................................

IV – sinistro re�do: total de sinistros avisados, líquidos de resseguro.

§2º ..........................................................................................................................

§3º ................................................................................................................” (NR)

 

"Art. 35-A. O encerramento das a�vidades da sociedade seguradora par�cipante do Sandbox
Regulatório ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I - término do período da autorização temporária para funcionamento;

II - obtenção de autorização, como sociedade seguradora, anteriormente ao término do prazo
da autorização temporária; ou

III - cancelamento da autorização temporária a pedido da sociedade seguradora par�cipante do
SandBox Regulatório ou de o�cio pela Susep.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso II, o prazo da autorização temporária de que
trata esta Resolução poderá ser prorrogado, de forma excepcional, a critério da Susep, para
análise do respec�vo pedido de autorização." (NR)
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"Art. 36. A Susep poderá cancelar, de o�cio, a autorização temporária da sociedade seguradora
par�cipante do Sandbox Regulatório ou suspender a comercialização do(s) plano(s) de seguros,
a qualquer momento, caso os requisitos previstos nesta Resolução ou em regulamentação
específica não sejam cumpridos, garan�do o direito ao contraditório.

Parágrafo único. ................................................." (NR)

 

“Art. 45-A. Caso a Susep promova outros editais de par�cipação, as sociedades seguradoras
par�cipantes do Sandbox Regulatório poderão operar coberturas e se adequar aos
limites previstos nos novos certames, desde que observem as disposições estabelecidas pela
Susep.

Parágrafo único. No caso previsto no caput, não se altera o prazo da autorização temporária
concedido à sociedade seguradora par�cipante do Sandbox Regulatório.” (NR)

 

Art. 2º Ficam revogados os seguintes disposi�vos da Resolução CNSP nº 381, de 4 de março de
2020:

I - os incisos I e II e o parágrafo único do art. 9º;

II - parágrafo único do ar�go 12; e

III -  os §§ 1º, 2º e 3º do art. 17.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor em XX de XXXXXXXX de 2021.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FRAGA LIMA DE MELO (MATRÍCULA 1349959),
Diretor, em 27/05/2021, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art.
ar�gos 369, 405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79
de 04/04/2016 .

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.susep.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1033032 e o código CRC 9E7BFE66.

 

Referência: Processo nº 15414.605859/2021-58 SEI nº 1033032


