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Este informativo setorial é elaborado pelos colaboradores que integram a área 
de Seguros e Resseguros em conjunto com a Biblioteca de Tortoro, Madureira e 
Ragazzi Advogados. Seu conteúdo tem caráter informativo, não constituindo opi-
nião legal do escritório. Para mais informações, entre em contato com nossos 
advogados ou visite nossa página na internet. 
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1.  Legislação e Regulação 
______________________________________ 
 
Sociedades seguradoras, entidades 
abertas de previdência complementar 
(EAPCs), sociedades de capitalização e 
resseguradores locais – Requisitos de 
sustentabilidade  

 
■A Superintendência de Seguros Priva-
dos (SUSEP) editou a Circular nº 666, de 

27 de junho de 2022, que dispõe sobre 
requisitos de sustentabilidade, a se-
rem observados pelas sociedades 

seguradoras, entidades abertas de 
previdência complementar (EAPCs), 
sociedades de capitalização e resse-
guradores locais. 
 
Publicada no Diário Oficial da União de 
29.06.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui 

 
 
SUSEP – Procedimentos para imple-
mentação da Política Nacional de Desen-
volvimento de Pessoas (PNDP) 

 
■A Superintendência de Seguros Priva-
dos (SUSEP) editou a Resolução nº 17, de 

23 de junho de 2022, que institui os 
procedimentos para a implementa-
ção da Política Nacional de Desenvol-
vimento de Pessoas (PNDP) no âm-
bito da Susep e os critérios para con-
cessão de afastamentos para partici-
pação em ações de desenvolvimento.  
 
Publicada no Diário Oficial da União de 
24.06.2022, a íntegra pode ser acessada 
aqui  
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2. Temas em Destaque 
______________________________________ 
 
Susep divulga Síntese Mensal com da-
dos do setor  

 
A Superintendência de Seguros Pri-
vados (Susep) divulgou o relatório 
Síntese Mensal, com dados do setor 
de seguros referentes ao mês de 
abril de 2022. O relatório, elaborado a 
partir de informações enviadas pelas 
empresas supervisionadas, mostra o 
desempenho do mercado de seguros, 
previdência e capitalização nos pri-
meiros quatro meses do ano e é um 
importante documento de análise das 
movimentações realizadas pelo se-
tor. 
 
Em abril, o setor supervisionado ar-
recadou R$ 108,4 bilhões, o que re-
presenta um crescimento de 16,6% 
em relação ao mesmo período de 
2021. Como acontece desde o início 
da pandemia, os seguros de pessoas 
vêm apresentando crescimento ex-
pressivo, com destaque para os se-
guros de vida. No primeiro quadri-
mestre do ano, este segmento atingiu 
o montante de R$ 8,28 bilhões. O va-
lor corresponde a um crescimento de 
17%, em relação ao ano passado. 
 
Além desses destaques, a Síntese 
Mensal analisa, ainda, o mercado 
como um todo, apresentando dados 
segregados de Pessoas, Danos e 

Previdência. “Os estudos presentes 
no relatório divulgado mensalmente 
pela Susep são resultado do árduo 
trabalho técnico empenhado pela Su-
sep”, conta o superintendente da Au-
tarquia, Alexandre Camillo. Segundo 
ele, o documento contribui para es-
clarecer os reflexos que o atual mo-
mento econômico nacional produz no 
mercado. “Desta forma, podemos de-
finir rumos mais assertivos para fo-
mentar o desenvolvimento do setor 
de seguros brasileiro”, afirma Ca-
millo. 
 
A Síntese Mensal pode ser lida na ín-
tegra aqui. 
 
SUSEP em 20.06.2022. 
 

Câmara aprova MP do marco legal da 
securitização 

■A Câmara dos Deputados aprovou em 
15.06.2022, a Medida Provisória 1.103 de 
2022, que estabelece um marco regula-
tório das companhias securitizadoras. A 
MP também cria a Letra de Risco de Se-
guro (LRS) para ampliar as opções de di-
luição do risco de operações de seguros, 
previdência complementar, saúde su-

plementar ou resseguro. O texto será 
enviado ao Senado. 

A MP foi aprovada na forma de um 
substitutivo do relator, deputado Lu-
cas Vergílio (Solidariedade-GO), que 
fez mudanças pontuais e propôs nova 

http://novosite.susep.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/Sintese-Mensal-Abril-2022.pdf
https://www.camara.leg.br/deputados/178879
https://www.camara.leg.br/deputados/178879
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regulação para os corretores de se-
guros. “O marco da securitização é 
uma demanda de longa data dos se-
tores interessados e viabilizará a 
consolidação desse mercado de re-
cebíveis, com efeitos diretos e indire-
tos em diversos setores da econo-
mia”, afirmou. 

“Como destacado na exposição de 
motivos dessa MP, eventos recentes 
que abalaram o País, como o rompi-
mento de barragens e enchentes em 
diversos estados, demonstram a ne-
cessidade da existência de um mer-
cado de seguros estruturado para 
combater o efeito de catástrofes”, 
disse Lucas Vergilio, em resposta a 
deputados que haviam questionado 
sobre a urgência da medida. 

As securitizadoras são empresas 
não financeiras especializadas em 
colocar no mercado títulos represen-
tativos de direitos de créditos a rece-
ber. Esses títulos, chamados de cer-
tificados de recebíveis (CR), são 
comprados por investidores que re-
cebem em troca uma remuneração 
(juros mais correção monetária, por 
exemplo). Até a MP, a legislação con-
templava a emissão de certificados 
imobiliários (CRI) e do agronegócio 
(CRA). 

 

O interessado em obter um financia-
mento estruturado mais em conta 
que o do setor bancário (um shopping 
em ampliação, por exemplo) busca a 
companhia securitizadora para mon-
tar um certificado a ser lançado no 
mercado. No exemplo, dando como 
garantia os aluguéis a receber das 
lojas a construir. 

Nessa estruturação, após avaliação 
de risco, é definido o juro a pagar 
pelo interessado na emissão ou um 
deságio para recebimento imediato. 

A securitizadora então calcula sua 
margem de lucro e despesas, lan-
çando o CR no mercado para captar o 
dinheiro que vai financiar o objetivo 
do interessado, definindo também a 
remuneração do investidor. 

Com a MP, várias regras são impos-
tas para esse tipo de certificado, mas, 
ao contrário do CRI e do CRA, não ha-
verá isenção de imposto de renda 
para o investidor. 

Outros títulos 

Além dos direitos a receber (direitos 
creditórios), a MP define regras que 
serão objeto de norma da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) também 
para outros valores mobiliários re-
presentantes de operações de secu-
ritização (debêntures ou notas co-
merciais, por exemplo). 
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Geralmente vinculados a um paga-
mento em dinheiro, os certificados de 
recebíveis poderão ser quitados 
ainda com a dação em pagamento 
dos direitos a receber que represen-
tam. 

Para estruturar os CRs, as securiti-
zadoras poderão complementar a 
garantia de sua emissão por meio de 
aval, mas nesse caso será proibido 
cancelá-lo ou pagá-lo parcialmente. 

De qualquer forma, a companhia se-
curitizadora responde pela origem e 
pela autenticidade dos direitos credi-
tórios vinculados ao CR emitido, cujo 
valor não poderá ser superior ao va-
lor total dos direitos que servem de 
lastro mais outros ativos vinculados 
(garantias adicionais). 

Para dar mais segurança a essas 
operações, o relator incluiu disposi-
tivo determinando a compra de todos 
os direitos que servirão de lastro an-
tes da integralização dos certifica-
dos. 

Os Certificados de Recebíveis de 
mesma emissão serão lastreados 
pela mesma carteira de direitos cre-
ditórios. 

 

 

Vinculação cambial 

Os CRs de cada emissão feita pela 
securitizadora serão formalizados 
por meio de um termo de securitiza-
ção com várias informações, como: 

(i) descrição dos direitos creditórios 
que compõem o lastro do CR; 

(ii) remuneração por taxa de juros 
fixa, flutuante ou variável, que poderá 
contar com prêmio, fixo ou variável e 
capitalização no período; 

(iii) cláusula de correção por varia-
ção cambial, se houver; 

(iv) garantias fidejussórias ou reais 
de amortização, se houver; 

(v) hipóteses em que a companhia 
securitizadora poderá ser destituída 
ou substituída. 

Para poder ser emitido, um CR com 
cláusula de correção pela variação 
cambial deverá estar vinculado inte-
gralmente a direitos creditórios com 
cláusula de correção na mesma mo-
eda e ser emitido em favor de inves-
tidor residente ou domiciliado no ex-
terior. 

O Conselho Monetário Nacional 
(CMN) poderá autorizar a emissão 
em favor de residente no Brasil se 
forem seguidas outras condições que 
estipular. 
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Quando a distribuição do CR for feita 
no exterior, ele poderá ser registrado 
em entidade de registro e de liquida-
ção financeira do país de distribuição, 
desde que a entidade seja autorizada 
em seu país de origem e seja super-
visionada por autoridade estrangeira 
com a qual a CVM tenha firmado 
acordo de cooperação mútua para in-
tercâmbio de informações sobre as 
operações realizadas nos mercados 
supervisionados. 

Alternativamente, a entidade pode 
ser signatária de memorando multi-
lateral de entendimentos da Organi-
zação Internacional das Comissões 
de Valores. 

Classes subordinadas 

Será possível ainda a divisão dos CRs 
em diferentes classes ou séries, in-
clusive com a possibilidade de inclu-
são posterior de novas classes e sé-
ries e, quando for o caso, comple-
mentação de lastro. 

Dentro dessas classes de mesma 
emissão, será permitido haver prefe-
rência de uma classe sobre outra 
para fins de amortização e resgate 
dos CRs, devendo essas informações 
constarem do termo. 

 

 

Revolvência 

O texto consagra mecanismo autori-
zado pela CVM para o CRA, conhecido 
como revolvência. Esta possibilidade 
atende setores da economia que pos-
suem recebíveis de curto prazo e de-
sejam realizar transações que te-
nham prazo superior ao ciclo dos re-
cebíveis emitidos. 

Assim, recursos obtidos com o paga-
mento dos direitos creditórios origi-
nais poderão ser usados para a 
substituição ou aquisição de outros 
direitos, mas o termo de securitiza-
ção deverá detalhar os procedimen-
tos, os critérios de elegibilidade e o 
prazo para a compra, sob pena de 
amortização antecipada obrigatória 
dos certificados de recebíveis. 

A companhia securitizadora poderá 
ainda celebrar com investidores uma 
promessa de compra de CRs para re-
ceber os recursos antecipadamente 
para estruturar o título usando os re-
cursos para comprar os direitos cre-
ditórios que servirão de lastro para a 
sua emissão. 

Para isso, ela deve fazer uma cha-
mada de capital segundo um crono-
grama esperado para a compra dos 
direitos creditórios. 

 

 



 
 

7 

 

Registro 

Quando ofertado publicamente ou 
negociado em mercados organizados 
de valores mobiliários, o CR deverá 
ser obrigatoriamente submetido a 
depósito em entidade autorizada pelo 
Banco Central ou pela CVM a exercer 
essa atividade. 

Agência Câmara de Notícias em 
15.06.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


