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Prezado(a) Sr.(a.), 

 

Agradecemos seu interesse em nossos programas de ensino e lhe cumprimentamos pela iniciativa de buscar 

o seu aperfeiçoamento profissional.  

 

Você está recebendo o programa do Curso de Extensão em Princípios Jurídicos Fundamentais do 

Contrato de Seguro na atualidade da Escola Nacional de Seguros. Nele você encontrará todas as 

informações sobre o curso e outros detalhes, como período de realização, horário, local e procedimentos para 

efetivação de sua matrícula.  

 

Na oportunidade, gostaríamos de ressaltar que o pré-requisito para os Cursos de pós-graduação, em nível de 

extensão, da Escola Nacional de Seguros é o ensino superior completo, e em casos especiais, consideraremos 

o notório saber do candidato que eventualmente não possua nível superior. Estes casos particulares deverão 

ser alvo de avaliação curricular pela coordenação do curso. 

As inscrições devem ser realizadas através do nosso site e a nossa equipe dará prosseguimento às atividades 

necessárias de confirmação de matrícula. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Mario Couto Soares Pinto 

 DIRETOR DE ENSINO SUPERIOR  
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APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

A ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS  

 

Fundada em 1971, a Escola Nacional de Seguros tem a missão de desenvolver o mercado de seguros através 

da geração e difusão de conhecimento e da capacitação de profissionais. A Instituição atende às necessidades 

dos profissionais brasileiros através da educação continuada, ajudando-os a enfrentar um mercado com forte 

competitividade. 

 

Desde a sua criação, a Escola vem contribuindo com o desenvolvimento da indústria do seguro ao oferecer 

programas educacionais, apoiar pesquisas técnicas, publicar vasta gama de títulos e promover eventos. Nesse 

período, também vem se notabilizando pela troca de experiências com instituições de ensino do Brasil e 

exterior, através de convênios de cooperação técnica. 

 

Com sede no Rio de Janeiro, ela conta com outras 9 Unidades para manter o elevado padrão de qualidade de 

ensino e ratificar sua condição da maior e melhor Escola de Seguros do Brasil. 

 

Em 2005, a Entidade obteve parecer favorável do Ministério da Educação – MEC para ministrar, no Rio de 

Janeiro, o Curso Superior de Administração com Linha de Formação em Seguros e Previdência, o primeiro do 

País com essas características. Assim, ela confirmou seu comprometimento com a alta qualificação de 

profissionais para um setor que vem se tornando cada vez mais complexo. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar visão global e sintetizada da estrutura formal do contrato de seguro na atualidade, com ênfase 

nos dispositivos comuns a todos os tipos ou ramos de seguros. Discorrer sobre as práticas usuais do mercado 

nacional, inclusive sobre os conflitos jurídicos que elas podem refletir. Análise crítica das bases contratuais 

vigentes, com visão propositiva na busca de soluções adequadas ou, ainda, preventivas. 

 

PÚBLICO-ALVO 

O curso é direcionado para: 

 

Advogados e Operadores do Direito de forma ampla, assim como todos os profissionais que tenham ou 

pretendam vir a ter contato com a área de seguros. 

 

REQUISITOS 

Graduação completa em Direito ou cursando o último ano do Curso de Direito. 
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ESTRUTURA CURRICULAR 

O Curso possui carga horária total de 36 horas-aula. 

GRADE CURRICULAR 

Disciplina 
Carga 

Horária 

(h/a) 

Módulo I 12 

Módulo II 12 

Módulo III 12 

Total 36 

 

AVALIAÇÃO 

Para ter direito à certificação, o aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, obrigatoriamente, em 
todas as disciplinas do curso.  

 

São critérios essenciais para aprovação: 
 

a) Notas mínimas de 7,0 (sete) para cada disciplina; 

b) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). A frequência será apurada no total da carga 

horária do Curso, devidamente registrada em diários de classe.  

 
As avaliações de rendimento escolar serão realizadas por meio de prova escrita e/ou por trabalho.  

 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

Módulo I (12h/a) 

Ordenamento jurídico pertinente ao contrato de seguro no Brasil; Classificação dos tipos de seguros; Funções 
do seguro no passado recente e na contemporaneidade; Conceitos fundamentais acerca dos elementos 

pertinentes ao contrato de seguro: risco, garantia, interesse, prêmio e empresarialidade;  Empresarialidade 
requerida pelo disposto no parágrafo único do art. 757, do CC/2002 – refletindo no necessário profissionalismo; 

Evolução do pensamento contratual e sua influência no contrato de seguro e na atividade seguradora; 
Patrimonialismo e individualismo vs. Limitação objetiva da atividade seguradora; Sistemas jurídicos – fechado, 

aberto e misto e a interpretação do contrato de seguro; Contrato de seguro no Código Civil de 1916 e no 

CC/2002; As normas infralegais no segmento; A intervenção do Estado na formulação das bases contratuais 
de seguros: reflexos; CDC – ordenamento microssistemático; Novos paradigmas dos contratos: função social, 

boa-fé objetiva, coletivização dos interesses; Do diálogo das fontes de Direito; Do artigo 757 do CC/2002; 
Instrumentos típicos do contrato de seguro e sua formação: Proposta de Seguro, Apólice, Endosso; Prêmio de 

seguro; Dos seguros obrigatórios; Infraseguro: rateio (art. 783 CC); Agravação do risco: reflexos (arts. 768, 

769 e 770 CC/2002); Consequências do não pagamento do prêmio; Obrigação de informar (art. 766 CC). 
 

Módulo II (12h/a) 
Mutualismo; A função social da proteção da mutualidade nos contratos de seguro; Contrato consensual e não 

formal (art. 758 CC); Função da indenização: pagamento em dinheiro e constituição de renda garantidora; 
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Sub-rogação de direitos do Segurador (art. 786 CC); Cobertura do Risco Putativo; Novo seguro sobre o mesmo 
bem (art. 782 CC); Transferência do contrato de seguro (art. 785); Prescrição e debates fundamentais sobre 

sua aplicabilidade prática; Aviso do Sinistro ao Segurador; Cosseguro (art. 761 CC); Exegese dos artigos 765, 

773, 776, 777, 778, 781, 784 do CC; Estudo de Casos Paradigmáticos de interpretação dos contratos de 
seguros: a dicotomia entre a fundamentação técnica de seguro e a aplicação do ordenamento jurídico pelos 

tribunais. 
 

Módulo III (12h/a) 

Aspectos processuais nos litígios em matérias de seguros; Bases legais vigentes; Das Provas e da Prova 
Indiciária; Recursos; Do cumprimento da sentença; Da execução do título executivo extrajudicial; Da Emenda 

Constitucional 45; Das tutelas antecipadas no CPC e no CDC; Das ações coletivas do CDC; Do ressegurador 
no processo judicial; Da prescrição (artigo 206 do CC/2002) – no CC/2002 e no CDC; Intervenção de Terceiros 

e da ação direta do terceiro contra a Seguradora nos seguros de responsabilidade civil; O Judiciário Nacional 

e sua postura em face do seguro e da atividade seguradora; Enunciados do STJ em relação ao contrato de 
seguro e matérias afins. O novo CPC e o contrato de seguro 

 
 

CORPO DOCENTE 

Christiane Hessler Furck: Advogada em São Paulo; Mestre em Direito das Relações Sociais, com 

concentração em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC-SP (2008); Especialista em Direito Contratual pela 

COGEAE-PUC-SP (2004); Professora- Assistente do Curso de Direito Contratual do COGEAE-PUC-SP de 2005 
até 2011; Professora convidada do Curso de Pós Graduação e Extensão em Direito Empresarial e Securitário 

da FMU- SP – Faculdades Metropolitanas Unidas, Co-Coordenadora do Curso de Especialização em Direito de 
Processo Civil da ESA-OAB-SP e dos Cursos de Extensão sobre Contratos de Seguros; Professora convidada 

da Escola Nacional de Seguros – Funenseg, leciona no MBA Gestão Jurídica do Seguro e Resseguro; Membro 
da AIDA - Associação Internacional de Direito do Seguro. 

 

José Carlos Van Cleef de Almeida Santos: Mestre e especialista em Direito Processual Civil pela PUC-SP. 
Especialista em Direito Marítimo e Portuário pela Universidade Católica de Santos. Professor do curso de pós-

graduação lato sensu de direito em processual civil na PUC-SP (COGEAE). Professor do curso de pós-graduação 
lato sensu em direito processual civil na Escola Paulista de Direito (EPD) e no MBA Gestão Jurídica do Seguro 

e Resseguro da Escola Nacional de Seguros; Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP). 
Membro da AIDA BRASIL - Associação Internacional de Direito de Seguro. Advogado em São Paulo. 

Walter A. Polido (coordenador do curso e professor): Mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela 

Pontifícia Universidade Católica – PUC-São Paulo (2008). Professor-convidado de diversos centros 
universitários: Cogeae-PUC-SP; GVLaw-Rio e São Paulo; Faculdade de Direito da USP; UFRJ; UFRS; Escola 

Nacional de Seguros, ESA-OAB – SP; Positivo – PR; Escola da Magistratura em SP com IBDS; FESMP - Fundação 
Superior do Ministério Público de Porto Alegre; Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria do Rio de Janeiro]; 

Professor-Emérito da Escola Superior da Magistratura Federal da 1ª Região (2018-2020). Coordenador 
acadêmico do MBA Gestão Jurídica do Seguro e Resseguro da Escola Nacional de Seguros. Membro do 

Conselho Diretor e Diretor de Atividades Docentes do IBDS – Instituto Brasileiro de Direito do 

Seguro. Fundador e ex-presidente do Grupo Nacional de Trabalho em Meio Ambiente da AIDA - Associação 
Internacional de Direito do Seguro. Árbitro inscrito na Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem 

CIESP/FIESP, no Centro Latinoamericano de Mediación y Arbitraje del Seguro y del Reaseguro – AIDA – ARIAS 
LatinoAmérica, Chile e na CAMES – Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada. Atuação como árbitro 

em seguros e resseguros em diversas outras Câmaras: Brasil-Canadá, FGV-Rio, Amcham. Mentor e 

coordenador acadêmico dos Cursos de Extensão em Resseguro Avançado; de Fundamentos dos Seguros de 
Responsabilidade Civil, Riscos Profissionais e Riscos Ambientais; Riscos e Seguros Cibernéticos; Seguros de 

Financial Lines da Escola Nacional de Seguros (São Paulo e demais Estados do Sul). Ex-Superintendente de 
Operações Nacionais e Membro do Conselho Técnico do IRB-Brasil Re (1975-1998). Ex-Diretor Técnico e 

Jurídico da Munich Re do Brasil Resseguradora S.A (1998-2008). Autor de livros de seguros e resseguro. 
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Consultor da Polido e Carvalho Consultoria em Seguros e Resseguros Ltda. (desde 2008); Parecerista. 
http://lattes.cnpq.br/1585404610846349 

 

MATERIAL DIDÁTICO E AMBIENTE EAD 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

Ao início de cada módulo o material didático produzido pelos docentes para cada disciplina será disponibilizado 

no ambiente EAD. O conjunto de slides e apostilas terá formato PDF. 

Caberá aos alunos, se assim desejarem, imprimir o material de cada disciplina para acompanhar as aulas. 

 

 AMBIENTE EAD  

O ambiente foi criado com o objetivo de disponibilizar diversas atividades de interação e comunicação, tais 

como: 

 

• Informações e referências importantes do curso (manual do aluno, regulamentos, horário etc.); 

• Encaminhamento e postagem de avisos; 

• Disponibilização dos conteúdos trabalhados pelo docente em sala de aula; e 

• Ferramentas de comunicação com a coordenação do curso. 

 

 

Obs.1: as turmas serão confirmadas em até 1 dia útil após o término das inscrições. 

O cancelamento que se caracteriza pela desistência do aluno antes da realização de qualquer disciplina, 

obedecerá ao disposto no contrato/termo de prestação de serviços educacionais.  

Na falta de "quórum" na opção escolhida o candidato poderá participar da análise de perfil para outros cursos 

disponíveis ou solicitar restituição integral do valor pago. 

 


