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A Lei Federal nº 13.874, sancionada em 
20 de setembro de 2019, a chamada Lei 
da Declaração de Direitos de Liberdade 
Econômica, ou simplesmente Lei de Li-
berdade Econômica, originária da Medida 
Provisória nº 881, de 30 de abril de 2019, 
estabeleceu garantias de livre mercado, 
ratificando o princípio da intervenção 

mínima do Estado, e trouxe esperança de 
avanço em diversos mercados brasileiros, 
sendo que no mercado de seguros, resse-
guros, previdência privada e capitalização 
não foi diferente.

Especificamente no setor de seguros, co-
mo impacto direto, a Lei em questão re-
vogou dois dispositivos do Decreto-Lei nº 
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entidades reguladas pela SUSEP, os quais 
terão aprovação tácita no caso de silêncio 
da autoridade transcorrido o prazo estabe-
lecido em norma.

A aprovação tácita de atos que dependem 
de aprovação de autoridades pode trazer 
ao mercado um grande avanço, visto que, 
com isso, os procedimentos perante ór-
gãos reguladores deverão ser analisados 
com maior eficiência e razoabilidade. Po-
rém, para que este novo dispositivo legal 
tenha efeitos no setor de seguros e res-
seguros, será necessária uma revisão das 
normas expedidas pelo órgão regulador 
visando estabelecer os prazos regulatórios 
para os atos que dependem da aprovação.

Assim, as mudanças oriundas da Lei de Li-
berdade Econômica dependerão de uma 
regulamentação específica, entretanto 
espera-se que haja uma possível abertu-
ra para que as regras para a entrada de 
novos players no mercado de seguros e 
resseguros seja facilitada; uma reavaliação 
ao tratamento dado aos tipos de resse-
guradores deva ser procedido pelo órgão 
regulador; as normas colocadas em con-
sulta pública devem ser mais eficazes, ten-
do em vista a possibilidade da existência de 
um estudo de seus impactos no mercado; 
dentre outros.

Com relação especificamente à necessida-
de de estudo de impacto econômico para 
as propostas de edição e/ou alteração de 
atos normativos, pode-se aferir que esta 
medida demonstra uma vitória ao setor, já 
que, muitas vezes, novas regulamentações 
geram efeitos consideráveis nas atividades 
das entidades do setor. Cumpre-nos as-
severar que o estudo de impacto regula-
tório dependerá de uma regulamentação 
específica, visto que deverá determinar 
quais serão as metodologias utilizadas, os 
quesitos mínimos a serem analisados, o 
conteúdo e o início de sua vigência, hipó-
teses em que será obrigatória a sua rea-
lização e as hipóteses nas quais poderá 

73/1966, o decreto que regula as opera-
ções de seguros e resseguros. Foram revo-
gados o inciso III do caput do artigo 5º e 
o inciso X do caput do artigo 32, os quais 
estabeleciam uma reciprocidade nas ope-
rações de seguros e autorizações para fun-
cionamento de empresas estrangeiras no 
Brasil. Essas mudanças tendem a possibili-
tar uma abertura ainda maior para ingres-
so de empresas estrangeiras do setor no 
Brasil, visto que, com a referida revogação, 
há um tratamento isonômico da adminis-
tração pública ao exercício das atividades 
de entidades estrangeiras no Brasil, sendo, 
assim, um ato que visa à liberação da ativi-
dade econômica.

De acordo com a exposição de motivos 
da Medida Provisória nº 881, os dispositi-
vos acima mencionados do Decreto-Lei 
nº 73/1966 foram revogados tendo em 
vista que o Brasil estaria em vias de aderir 
aos Códigos de Liberação de Movimenta-
ções de Capitais e de Operações Correntes 
Intangíveis da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Ocorre, no entanto, que o Brasil 
não foi indicado neste ano de 2019 para 
adesão na referida organização, o que gera 
dúvidas quanto aos possíveis impactos da 
revogação dos artigos acima citados sem a 
reciprocidade ora tratada.

A Lei de Liberdade Econômica dispõe, 
também, que transcorrido o prazo fixado 
em lei ou regulamento, e havendo o silên-
cio da autoridade, importará aprovação tá-
cita para todos os efeitos, com exceção dos 
casos em que houver expressa vedação 
legal. Muito embora a Lei traga esta ino-
vação com relação às aprovações de atos 
perante órgãos e autoridades públicas, 
no setor de seguros não há regulamenta-
ções que determinem prazos regulatórios 
atinentes aos atos praticados pela Supe-
rintendência de Seguros Privados – SU-
SEP, com exceção da consulta prévia de 
indicação de pessoas para ocupar cargos 
em órgãos estatutários ou contratuais de 
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ser dispensada, o que não existe ainda na 
atual regulamentação do setor.

A Lei de Liberdade Econômica aduziu pa-
ra a normatização e ratificação do que a 
Constituição Federal já previa em seus ar-
tigos 170 e 174. Estes dispositivos consti-
tucionais estabelecem os princípios gerais 
da atividade econômica, garantindo a livre 
iniciativa, o livre acesso ao exercício da ati-
vidade econômica, excetuando-se as si-
tuações em que é necessária a autorização 
prévia do Estado.

Com o advento da Lei de Liberdade Eco-
nômica, espera-se que haja uma menor 
ingerência e interferência do Estado às 
atividades econômicas no País, com uma 
verdadeira desburocratização nos proce-
dimentos necessários para o desenvolvi-
mento das referidas atividades.

A garantia da livre iniciativa é uma das pre-
visões da Lei de Liberdade Econômica. O 
objetivo do artigo que prevê a livre iniciati-
va é evitar o abuso do poder regulatório de 
maneira a, indevidamente, (i) criar reserva 
de mercado ao favorecer, na regulamenta-
ção, grupo econômico, ou profissional, em 
prejuízo dos demais concorrentes; (ii) redi-
gir enunciados que impeçam a entrada de 
novos competidores nacionais ou estran-
geiros no mercado; (iii) redigir enunciados 
que impeçam ou retardem a inovação e a 
adoção de novas tecnologias, processos 
ou modelos de negócios, ressalvadas as 
situações consideradas em regulamento 
como de alto risco; (iv) introduzir limites à 
livre formação de sociedades empresariais 
ou de atividades econômicas, dentre ou-
tras hipóteses.

A intenção de desburocratização trazida 
pela Lei acende um possível avanço em 
diversos aspectos das operações das en-
tidades que atuam no setor de seguros, 
não apenas em termos de aprovações de 
atos que impactam no dia-a-dia empresa-
rial das entidades, mas também, e senão 
principalmente, em um possível avanço 

na rapidez para lançamento de novos pro-
dutos no mercado. De toda forma, consi-
derando o atual panorama normativo do 
setor, a aplicação da Lei não poderá ser 
imediata, conforme mencionado anterior-
mente, vez que dependerá de alterações 
regulatórias específicas.

Cumpre-nos afirmar que a Constituição 
Federal já previa a livre iniciativa como um 
fundamento no inciso IV do artigo 1º. Ade-
mais, a Carta Magna prevê, em seu artigo 
170, que é fundamento da ordem econô-
mica nacional a valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, sendo asse-
gurado o livre exercício de quaisquer ati-
vidades econômicas no País. Nota-se que 
houve, na Lei, uma reafirmação do que a 
Constituição Federal já garantia. Para que 
haja efeitos concretos, é necessário que os 
agentes estatais, tais como os órgãos re-
guladores, revejam a sua atuação visando 
a cumprir com o que já era uma garantia 
constitucional.

A Lei de Liberdade Econômica fez altera-
ções, também, no Código Civil. Uma das 
alterações, aplicáveis ao setor de seguros e 
resseguros, refere-se à intervenção mínima 
para as relações contratuais privadas. Isso 
pode significar que haverá uma garantia 
legal de maior facilidade no estabeleci-
mento de clausulados de produtos, que 
atualmente são aprovados pela SUSEP, e 
dependem de registro prévio da autorida-
de para que se disponibilize ao mercado. 

Clausulados obrigatórios, tais como algu-
mas disposições trazidas pela Circular SU-
SEP nº 256/2004, também poderiam, em 
tese, ser relativizados. Não diferente das 
alterações e garantias mencionadas acima, 
a intervenção mínima nas relações con-
tratuais privadas, neste aspecto, também 
dependerá de uma alteração na regula-
mentação expedida ao mercado de segu-
ros e resseguros.

Nesse mesmo âmbito, uma menor in-
tervenção nas relações privadas pode 
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facilitar a liberdade contratual em outros 
instrumentos necessários na atividade 
securitária e que também detêm regula-
mentações estabelecendo entraves com 
cláusulas obrigatórias, tais como os con-
tratos de resseguro, de estipulação e de 
representação.

Em sendo as atividades do setor relações 
privadas, em havendo uma intervenção 
mínima do Estado nestas relações, poder-
-se-á proporcionar ao mercado de seguros 
produtos mais atraentes e competitivos, 
e até mesmo produtos tailormade para 
novos riscos verificados em razão de ino-
vações tecnológicas ou das mais recentes 
relações comportamentais das gerações 
mais jovens, os quais estabelecem verdadei-
ras condutas disruptivas e que, atualmente, 
não teriam produtos adequados. Seria uma 
revolução neste setor que vive atualmente 
uma situação em que todos os produtos 
possuem clausulados semelhantes, em ra-
zão da regulamentação, e que precisam de 
vantagens competitivas eficientes.

A Lei em questão também trouxe avanços 
no que tange ao arquivamento de docu-
mentos pelas sociedades. Algumas nor-
mas da SUSEP, tal como a Circular SUSEP 
nº 74/1999, determinam que sejam arqui-
vados documentos em vias físicas por de-
terminado tempo, podendo esse período 
chegar a até 20 anos (a depender do pro-
duto ao qual o documento diz respeito). 

Com a Lei de Liberdade Econômica isso 
pode mudar, com a possibilidade de ar-
mazenamento eletrônico de documentos 

públicos e privados, podendo o original 
ser destruído. De acordo com a Lei, o do-
cumento digital e a sua reprodução, em 
qualquer meio, realizada de acordo com 
o que prevê a Lei, terá o mesmo valor pro-
batório do documento original, para todos 
os fins de direito, inclusive para atender ao 
poder fiscalizatório do Estado. Assim como 
nos documentos em vias físicas, transcor-
rido o prazo de prescrição ou decadência, 
os arquivos em que armazenam os do-
cumentos eletronicamente poderão ser 
eliminados.

Esta é uma previsão que, quando de-
vidamente regulamentada pela SUSEP, 
facilitará muito as entidades reguladas 
pela mencionada autoridade, visto que 
o período de guarda de determinados 
documentos para estas entidades é ex-
tenso e acarreta em custos e dificuldades 
operacionais.

Desta forma, entendemos que a Lei de 
Liberdade Econômica poderá ensejar em 
inúmeros benefícios ao mercado de segu-
ros, resseguros e previdência privada, con-
tudo será necessária uma revisão na atual 
regulamentação para que se reflita, nas 
normas específicas do setor, o que prevê 
a mencionada Lei. A iniciativa desta Lei é 
bastante benéfica para que o mercado se 
desenvolva com maior velocidade, com-
petitividade e rapidez, podendo trazer no-
vos players e produtos, desburocratizando 
os procedimentos e estabelecendo uma 
verdade livre iniciativa desta atividade pri-
vada tão relevante ao País. 
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