
REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE SEGUROS, REALIZADA EM 
21 DE SETEMBRO DE 2021 ÀS 17H00, VIA SISTEMA ZOOM 

 

“As recentes mudanças no Setor de Seguros e os impactos para o 
Consumidor” 

 

Pauta 

1-Vigência das novas normas SUSEP e período de adaptação do mercado. 
Apólices atuais continuam valendo e o mercado vai ter que adequar / importância 
de todos estarem atentos às mudanças; 

2-Alterações nos seguros de Responsabilidade Civil: em destaque a autonomia 
à escolha de escolha dos prestadores de serviços referenciados pelo segurador, 
inclusive advogados. Extensão da cobertura de RC para outras pessoas que não 
apenas o segurado, tais como cônjuge, filhos, dependentes; 

3-Alterações no seguro de veículos: simplificação e flexibilização das normas. 
Novas condições das apólices que passarão a ser customizadas, permitindo aos 
segurados acesso a condições mais adequadas à sua necessidade e realidade. 
Novas condições de franquias, inclusive para sinistros de perda total 
(indenização integral). Liberdade para o ajuste pelo segurador de % para 
caracterização da indenização integral. Reconhecimento pela SUSEP do direito 
das seguradoras terem uma rede de oficinas referenciadas. Cobertura de RC 
para o condutor e não somente para o veículo. 

4-Riscos cibernéticos: momento atual do mercado de seguros. Impactos do 
aumento da frequência / severidade de sinistros. 

PRESENÇAS: Presidente José Anchieta da Silva, Presidente Conselho Seguros 
Sérgio Frade, Vice-presidente Marcos Brafman, Vice-presidente José Epiphânio 
Camillo dos Santos, o Palestrante E Vice-presidente do Conselho Landulfo de 
Oliveira Ferreira Junior, Octávio Elísio de Brito, Rowan Pedro, João Paulo Mello, 
José Osvaldo de Miranda, Omar Dantas Meira, Aníbal, Eduardo Diniz, Roberta 
Ferreira, Adilson, Mário Coelho, Júnia Jesus, Jader Ferreira, Edson Iria, Mariane 
Carvalho, Antônio Pereira, Maurício Tadeu, Daniel Siqueira. 

ABERTURA: O Presidente José Anchieta da Silva, deu início aos trabalhos 
parabenizando ao Sérgio Frade e confrades presentes, a Marcos Brafman pela 
condução da coordenação dos Conselhos. Disse que em si tratando da Matéria 
Seguros, estará sempre presente pois é sempre um grande aprendizado. 

Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos Brafman – Boa tarde a 
todos, agradeço ao Presidente Anchieta, sempre presente e apoiando os 
Conselhos em suas atividades. Agradeço ao Presidente Sérgio, sempre 
pautando encontros relevantes e de suma importância. Ao Landulfo, que hoje 
tenho certeza nos apresentará temas relevantes. Desde o início da pandemia, 



nossos conselhos têm sido dedicados para com os nossos associados como o 
Conselho de Seguros, cuja pauta demonstra esta importância, tendo em vista o 
tema de hoje. Muto obrigado a todos pela presença. 

Presidente do Conselho Empresarial de Seguros Dr. Sérgio Frade - 
Inicialmente, agradeço a participação de todos os membros do Conselho, Equipe 
da ACMinas e convidados para mais este encontro. De fato, diversos temas 
pelas significativas mudanças que estão ocorrendo e que irão ocorrer. 
Aguardamos este debate para acompanhar o que tem sido colocado pela Susep 
e que afeta o segurador. Isto é um anseio antigo da sociedade e também para 
aumentar a participação do Seguros no PIB brasileiro. Tem diversos seguros até 
mesmo para viabilizar os negócios e fazer com que o mercado adapte a novas 
tecnologias. Fico entusiasmado quando vejo estes debates o que vem suprir as 
necessidades para desenvolvimento não só da sociedade. Hoje teremos o tema: 
“Avaliação das Recentes Mudanças no Setor de Seguros e os Impactos para o 
Consumidor”, apresentado por Landulfo, Vice-presidente do Conselho, ativo nos 
diversos órgãos, para nos ajudar a entender o que está acontecendo, mas vai 
impactar os seguros, o servidor e aqui, os associados da ACMinas. Passo a 
palavra ao Landulfo, para sua apresentação.  
 

Apresentação Landulfo de Oliveira Ferreira Júnior - “Avaliação das 
Recentes Mudanças no Setor de Seguros e os Impactos para o 
Consumidor” – Boa tarde a todos, ao ainda considerado Professor Anchieta, 
Marcos Brafman, Sérgio Frade e demais membros do Conselho. Agradeço por 
lançar aqui o desafio desta extrema mudança do órgão regulador e estamos 
agora no período de 180 dias para adaptação do que virá para um diferencial 
competitivo no mercado de seguros. Produtos customizados que facilitarão o 
consumo e maior opção ao consumidor. Um novo Marco Regulatório, onde o 
consumidor poderá escolher o que contratar dentro daquilo que melhor se 
aproximar de sua realidade e cotidiano; Contratação daquilo que convém e não 
do que é simplesmente ofertado; Simplificação, maior transparência e liberdade 
na elaboração dos novos “produtos”! Flexibilização dos parâmetros contratuais.  

Os Novos Normativos:  

Circular SUSEP Nº 642 DE 20/09/2021 
Dispõe sobre a aceitação e a vigência do seguro e sobre a emissão e os 
elementos mínimos dos documentos contratuais. 

Circular SUSEP 621/2021 – Seguros de Danos Vigência – imediata.; prazo para 
adaptações 01/09/2021; Aplicação facultativa aos contratos de seguros de danos 
para coberturas de grandes riscos (art. 1º, §2º); Peças promocionais são de 
responsabilidade das Seguradoras e devem respeitar rigorosamente as 
condições contratuais e boas práticas de conduta no relacionamento com o 
cliente (art. 3º); Dever de informar sobre a forma de aceitação da proposta, que 
estará sujeita à análise do risco. Exceção: contratação por bilhete; 
Responsabilização da Seguradora pela atuação de intermediários e de todos 
aqueles que comercializarem seus produtos. As condições contratuais devem 



estar à disposição do proponente previamente à emissão do bilhete ou à 
assinatura da proposta; O proponente, seu representante legal ou corretor de 
seguros devem assinar declaração, que poderá constar da própria proposta, de 
que tomou ciência das condições contratuais; Disponibilização de condições 
contratuais por meio físico ou remoto; Submissão prévia à SUSEP das condições 
contratuais, antes da comercialização; Alterações do contrato no curso da 
vigência apenas se contar com a prévia e expressa concordância do segurado 
ou de seu representante legal; Glossário: obrigação permanente em todos os 
produtos. Possibilidade de as apólices preverem coberturas relativas a diferentes 
ramos de seguros, observadas as regulamentações específicas de cada ramo 
(art. 19); Nas coberturas em que a indenização se dê por meio de prestação de 
serviços, poderá ser prevista, nas condições contratuais, livre escolha dos 
prestadores de serviços pelo segurado e/ou indicação de rede referenciada pela 
sociedade seguradora (art. 21); PONTO MUITO RELEVANTE! Quando prevista 
cobertura cuja forma de indenização seja prestação de serviços exclusivamente 
por meio de rede referenciada, sem a previsão de reembolso de despesas, a 
cláusula referente à cobertura deverá ser redigida de forma clara e em destaque, 
de modo a evidenciar suas limitações quanto à escolha do prestador. 

Circular SUSEP 637/2021 – Seguros do grupo de Responsabilidades; 
Conceituação e delimitação sobre as formas de contratação dos seguros de 
Responsabilidade Civil. I - Seguro de responsabilidade civil à base de 
ocorrências (occurrence basis); II - seguro de responsabilidade civil à base de 
reclamações (claims made basis); III - seguro de responsabilidade civil à base 
de reclamações (claims made basis); IV - seguro de responsabilidade civil à base 
de reclamações (claims made basis) com primeira manifestação ou descoberta; 

Objetivo de Garantir o interesse do segurado, quando este for responsabilizado 
por danos causados a terceiros e obrigado a indenizá-los, a título de reparação, 
por decisão judicial ou decisão em juízo arbitral, ou por acordo com os terceiros 
prejudicados, mediante a anuência da sociedade seguradora, desde que 
atendidas as disposições do contrato. Cobertura para multas e penalidades ou 
obrigação de indenizar decorrente de decisão administrativa do Poder Público. 
Necessidade de limitar e individualizar tais coberturas. É viável? 

PONTO DE REFLEXÃO E ATENÇÃO: Vedação expressa de serem excluídos 
da garantia os danos atribuídos ao segurado causados por: I - atos ilícitos 
culposos ou dolosos praticados por seus empregados ou pessoas a estes 
assemelhados; II - atos ilícitos culposos praticados pelo segurado, pelo 
beneficiário ou pelo representante legal de um ou de outro, se o segurado for 
pessoa física; ou III - atos ilícitos culposos praticados pelos sócios controladores, 
dirigentes, administradores legais, beneficiários, subcontratados e respectivos 
representantes legais, se o segurado for pessoa jurídica. 

Circular SUSEP 639/2021 – Seguros do grupo Automóvel. A Circular SUSEP 
Nº 642 DE 20/09/2021 dispõe sobre a aceitação e a vigência do seguro e sobre 
a emissão e os elementos mínimos dos documentos contratuais. 
Inaplicabilidade: Não se aplica ao seguro de responsabilidade civil do 
proprietário e/ou condutor de veículos terrestres da categoria de automóvel de 



passeio, particular ou de aluguel, matriculados e/ou registrados no Brasil, que 
ingressarem, em viagem internacional, em países membros do Mercosul 
(seguro Carta Verde); ao seguro obrigatório de danos pessoais causados por 
veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 
ou não (seguro DPVAT); e ao seguro garantia estendida - auto, que possuem 
regulamentação específica. 

Normas Revogadas : Pela Circular 621/2021 : I - a Circular Susep nº 168, de 
31 de outubro de 2001; II - a Circular Susep nº 239, de 22 de dezembro de 2003; 
III - a Circular Susep nº 256, de 16 de junho de 2004; IV - a Circular Susep nº 
265, de 16 de agosto de 2004; V - a Circular Susep nº 270, de 13 de outubro de 
2004; VI - a Circular Susep nº 278, de 6 de dezembro de 2004; VII - a Circular 
Susep nº 369, de 1º de julho de 2008; VIII - a Circular Susep nº 458, de 19 de 
dezembro de 2012; IX - a Carta Circular Susep/DETEC - 5, de 15 de outubro de 
2004; X - a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB/nº 05/2008, de 23 de maio de 
2008; XI - Carta Circular SUSEP/ DETEC/ GAB/ Nº 07, de 13 de outubro de 2008; 
e XII - os art. 7º ao art. 14 da Circular Susep nº 535, de 28 de abril de 2016. 

Pela Circular 637/2021 : I - a Circular Susep nº 336, de 22 de janeiro de 2007; 
II - a Circular Susep nº 348, de 1º de agosto de 2007; III - a Circular Susep nº 
437, de 14 de junho de 2012; IV - a Circular Susep nº 476, de 16 de setembro 
de 2013; e V - a Circular Susep nº 553, de 23 de maio de 2017. 

Pela Circular 639/2021 : I - a Circular Susep nº 269, de 30 de setembro de 2004; 
II - a Circular Susep nº 389, de 23 de setembro de 2009; III - a Circular Susep nº 
557, de 18 de julho de 2017; IV - a Carta Circular Susep/DEFIS/GAB/nº 02, de 9 
de junho de 2004; e V - a Carta-Circular Susep nº 1, de 22 de agosto de 2019. 

Pela Circular 642/2021: I - a Circular SUSEP nº 251, de 15 de abril de 2004; 
II - a Circular SUSEP nº 394, de 30 de outubro de 2009; III - a Circular SUSEP 
nº 491, de 9 de julho de 2014; IV - a Circular SUSEP nº 505, de 22 de dezembro 
de 2014; V - a Circular SUSEP nº 513, de 5 de março de 2015; VI - a Circular 
SUSEP nº 592, de 26 de agosto de 2019; VII - a Carta Circular nº 
7/2012/SUSEP/DIRAT/CGPRO, de 17 de dezembro de 2012; VIII - a Carta 
Circular SUSEP/DIRAT/CGPRO/nº 2, de 29 de setembro de 2014; e IX - a Carta 
Circular SUSEP/DIRAT/CGPRO/nº 3, de 21 de outubro de 2014. 
Obrigado a todos, estou à disposição para dúvidas e finalizo dizendo que “Nada 
será como antes, mas não será da noite para o dia”! (Apresentação anexa a esta 
Ata, e disponível no Blog do Conselho, site da ACMinas)  
 

Considerações Presidente Sérgio Frade – Parabéns ao Landulfo, conseguiu 
resumir uma série de em pouco tempo. Foi colocado diversas ações com foco e 
objetivo direto com o consumidor. Não é fácil, demandará tempo, avaliação 
significativa e de fato isto leva a uma reflexão, pois todos passam pela 
responsabilidade. Otimização e maior benefício onde uma pessoa poderá ter um 
seguro pessoal, válido para qualquer carro que dirigir. Omar Dantas Meira – 
Vislumbrei, coisas que antecedem mudanças dos novos tempos. Um aviso aos 
novos players que estão surgindo no mercado. Acredito que mudará muito na 



responsabilidade do seguro pessoal. Espero que o mercado funcione mais a 
contento com surgimento dos novos players e com novos segmentos. Parabéns. 
Vice-presidente Marcos Brafman – Parabéns Landulfo, gostaria de fazer duas 
perguntas: 1ª Todas estas questões serão para os novos contratos? 2º Estas 
mudanças trarão mais seguranças na área jurídica? Landulfo Ferreira – 1º sim 
para os novos produtos a partir de 12/09 e os contratos já existentes, terão um 
prazo de 180 dias para se adaptarem. 2º Segurança jurídica, é algo que não 
vemos com frequência no país, depende de como será interpretado. Mas vai 
trazer sim mais clareza. João Paulo Moreira de Melo – Parabéns, cumprimento 
ao Sérgio, Anchieta e todos meus amigos. Excepcional alterações, profundas 
para criar situações para massificar o mercado e todas as alterações são bem 
vindas. Temos 15 seguradoras de automóvel atuando no mercado. A 
concorrência é pouca. A cobertura de RC é fantástica, podendo ter apenas um 
seguro pessoal. Agora vamos torcer ara que as seguradoras entrem com 
produtos para simplificar e bato palmas por estas medidas. Édson Iria - 
Parabéns Landulfo e ao Sérgio, sempre trazendo aqui temas de extrema 
relevância. O mercado está reagindo e exigindo de todos muitos preparos e 
nesta avalanche, o consumidor não saberá o que comprar.  Presidente Sérgio 
Frade – O Landulfo conseguiu colocar as mudanças que estão ocorrendo e que 
vão acontecer. A relevância dos riscos cibernéticos existe, é uma realidade e 
está cada vez mais presente na vida das pessoas e das empresas, 
principalmente agora nestes tempos de pandemia. O mercado veio crescendo, 
mas agora deu uma recuada em função da alta frequência que está havendo nas 
empresas e estão avaliando as condições do mercado. Estamos atentos a estes 
crimes cibernéticos e em breve discutiremos. José Oswaldo de Miranda - 
Parabéns Sérgio pela iniciativa, com assuntos importantes e que mexem com 
nosso mercado. Parabéns Landulfo, já estamos acostumados com seu 
brilhantismo nas apresentações. Quanto às alterações, prefiro aguardar e vamos 
dar mais ênfase ao conhecimento do público pois as normas mexem com força. 
Presidente Sérgio Frade – O acumulado de indenizações por Covid até junho 
foi de 13.359 indenizações no valor de 1.011.277 bilhões reais e o acumulado 
foi de 3.147 bilhões de reais, que fizeram a diferença para as famílias das 
vítimas. Vice-presidente e Coordenador dos Conselhos Empresariais 
Marcos Brafman – Reunião riquíssima, como esperado. Parabéns Landulfo . 
Obrigado aos Conselheiros e a todos, desejo que fiquem com saúde. Presidente 
da ACMinas José Anchieta da Silva – Obrigado, cumprimento a todos e ao 
Landulfo que brilhou, falando e esclarecendo sobre um tema de extrema 
importância e ao Sérgio Frade, que dirige de forma atuante este Conselho. Para 
nós da ACMinas, podemos ver a grandeza dos nrs das vítimas neste momento 
de pandemia. Obrigado a todos. 
 
ENCERRAMENTO – Por não haver mais assuntos em pauta, o Presidente 
Sérgio Frade, agradeceu a presença de todos. Belo Horizonte, 21 de setembro 
de 2021 
 
 
 
 

Presidente 



 
 
 
 
 
 
 
Por Margareth Viegas – Secretaria Geral 
 

 


