Curso: Responsabilidade civil e seguro
EMENTA

A (r)evolução da responsabilidade civil. As mudanças nos filtros tradicionais da
responsabilidade civil: o declínio da culpa e a flexibilização do nexo causal. Os novos confins de
danos ressarcíveis. A despatrimonialização da compensação. A perda de exclusividade da
responsabilidade civil como remédio à produção de danos. A divisão entre a
responsabilidade civil contratual e extracontratual na contemporaneidade. As mais recentes e
impactantes decisões judiciais sobre o tema da responsabilidade civil contratual.
Seguros de danos e seguros de responsabilidade civil obrigatórios e facultativos. Principais
modalidades. Apólices à base de ocorrência e apólices à base de reclamações. Legislação e
normas regulamentares. Panorama dos principais ramos comercializados. Questões
controvertidas: (im)possibilidade da ação direta de terceiros; imputação x reconhecimento
de responsabilidade; definições legais x contratuais e regulamentares; cobertura para dano
indireto.
O seguro de responsabilidade civil para diretores e administradores de sociedades. Evolução
global e crescimento no Brasil. Legislação e normas regulamentares. Principais coberturas.
Os custos de defesa. A cobertura de multas administrativas. Meios de contratação e
precificação das apólices. Cláusulas de limitação e exclusão de responsabilidade. Relação
com outros seguros de responsabilidade civil. Questões controvertidas. Regulação e
liquidação de sinistros. Análise da jurisprudência atual.
O seguro inserido no Direito do consumidor. Âmbito de aplicação do CDC. A responsabilidade
civil do segurador. Aspectos controvertidos, com ênfase na abordagem das cláusulas de
limitação e/ou exclusão de riscos praticadas no mercado que devem ser consideradas
abusivas. Estado da arte da jurisprudência. Perspectivas.
Ataques cibernéticos. Exemplos conhecidos de violação de dados. Cibersegurança. O seguro
de riscos cibernéticos. Regulamentação. Estágio atual do mercado e previsões. Riscos
garantidos. Coberturas de “primeira parte” e “terceira parte”. Limites de cobertura. A figura
do Gestor de sinistros. Diferenças do seguro de riscos cibernéticos em relação a outras
modalidades de seguro semelhantes. Impactos do General Data Protection Regulation.
Questões controvertidas sobre o seguro de riscos cibernéticos.

FORMATO DO CURSO

Dia 10/09 - Segunda
De 18h30 às 20h30 – Prof. Sergio Barroso de Mello: A responsabilidade civil e o seguro.
De 20h30 às 21h30 – Prof. Thiago Junqueira: Novos paradigmas da responsabilidade civil.
Dia 11/09 - Terça
De 18h30 às 19h30 – Prof. Thiago Junqueira: Novos paradigmas da responsabilidade civil.
De 19h30 às 21h30 – Prof. Ilan Goldberg: RC e D&O.
Dia 12/09 – Quarta
De 18h30 às 20h – Prof. Bruno Miragem: O contrato de seguro e os direitos do consumidor:
aspectos controvertidos.
De 20h às 21h30 – Profa. Angélica Carlini: O seguro de riscos cibernéticos.

CORPO DOCENTE
- Angélica Carlini: Pós-doutora em Direito, Doutora em Direito Político e Econômico, Doutora em
Educação, Mestre em Direito Civil e Mestre em História Contemporânea. Advogada. Consultora da
CNseg para a área de Relações de Consumo. Presidente da Comissão de Direito Securitário da OABCampinas. Conselheira da seção brasileira da AIDA. Docente no programa de Mestrado em
Administração de Empresas da Universidade Paulista (UNIP) e coordenadora do Projeto de Mestrado
em Direito da Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES).
- Bruno Miragem: Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Professor Adjunto da UFRGS. Advogado e consultor jurídico.
- Ilan Goldberg: Doutorando em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Mestre em Regulação e Concorrência pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). Professor da FGVRio. Advogado.
- Sergio Barroso de Mello: Especialista em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense
(UFF) e em Contrato de Seguro e Resseguro pela Universidade de Santiago de Compostela (USC).
Vice-Presidente Mundial da AIDA. Presidente do GNT Responsabilidade Civil e Seguro da AIDA Brasil.
Professor convidado de diversas Instituições. Advogado.
- Thiago Junqueira: Doutorando em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ). Mestre em Direito Civil pela Universidade de Coimbra. Professor do IDS América Latina e da
Escola Nacional de Seguros. Advogado.

