MBA GESTÃO JURÍDICA DO SEGURO E RESSEGURO - 2020

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 MBA Gestão Jurídica do Seguro e Resseguro 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. O valor do investimento encontra-se em um anexo específico.

Na oportunidade, gostaríamos de ressaltar que o processo seletivo para os cursos de PósGraduação Lato Sensu da Escola compreende análise curricular e, se necessário, entrevista com
o coordenador acadêmico. Desta forma, solicitamos a realização de sua inscrição em nosso site
e o envio do curriculum vitae atualizado. Após o recebimento, nossa equipe dará
prosseguimento às atividades necessárias ao andamento do processo.

Atenciosamente,

DIRETORIA DE ENSINO SUPERIOR
www.ens.edu.br/mbas
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A ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS
Fundada em 1971, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) tem a missão de promover uma
educação transformadora, por meio de programas de excelência, que contribuam para o
desenvolvimento de profissionais capacitados a atuar em diversas áreas de negócios, além de
estimular e disseminar a cultura de seguros. Atuando dentro do modelo da educação
continuada, a Instituição atende às necessidades dos profissionais brasileiros, ajudando-os a
enfrentar um mercado com forte competitividade.
Desde a sua criação, a ENS 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, ao estabelecer convênios de cooperação técnica.
Em 2005, obteve parecer favorável do Ministério da Educação – MEC para ministrar, no Rio de
Janeiro, o Bacharelado em Administração de Empresas com Linha de Formação em Seguros e
Previdência, o primeiro do País com essas características. Assim, a ENS confirmou seu
comprometimento com a alta qualificação de profissionais para um setor que vem se tornando
cada vez mais complexo.
Presente em mais de 60 localidades de todas as regiões do Brasil, por meio da atuação de duas
coordenações regionais (Rio de Janeiro e São Paulo) e de parcerias com outras instituições, a
ENS atende a mais de 16 mil alunos e participantes por ano, em cursos e outros programas
educacionais, presenciais e online. Consegue, assim, manter e expandir o elevado padrão de
qualidade que é sua marca, bem como ratificar sua condição de maior e melhor escola de
seguros do Brasil.
APRESENTAÇÃO DO CURSO
O segmento de seguros, no Brasil, cresceu de forma significativa nos últimos anos e, está
acompanhando a diversidade de novos riscos que se tornaram presentes no cotidiano das
pessoas e das empresas.
Na atualidade, o cotidiano da implantação de inovações em todas as áreas da produção
econômica – indústria, comércio e prestação de serviços -, trás em seu bojo novos riscos e,
consequentemente, a necessidade de novos serviços de seguro a serem disponibilizados para
contratantes pessoas físicas e jurídicas.
Proteção de dados contra riscos de vazamento, sequestro e travamento de sistema; previdência
complementar para as gerações cuja expectativa de vida está fortemente ampliada; saúde
suplementar em um quadro de redução do apetite do estado para investimentos em todas as
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áreas, mesmo aquelas vinculadas a direitos sociais; mobilidade urbana por meio de novos
equipamentos de locomoção; inovação disruptiva em ambientes de produção; ampliação da
responsabilidade civil nas áreas de produção econômica; fortalecimento da governança
corporativa e compliance no universo empresarial como prevenção de danos; essas são
características do mundo contemporâneo e o direito se sobressai como área do conhecimento
essencial para a compreensão dos novos riscos e, de suas consequências para a vida privada e
corporativa.
Além dessas mudanças na vida da sociedade contemporânea a própria indústria de seguro tem
vivenciado momentos significativos de transformação como a quebra do monopólio do
resseguro no Brasil; a ampliação da relevância dos seguros de responsabilidade civil em
modalidades como D&O e E&O e nos riscos ambientais; regulação focada em inovação como os
modelos sandbox; a valorização da análise econômica do direito nas decisões empresariais;
criação de lei para as agências reguladoras e obrigatoriedade de análise de impacto regulatório;
aumento da judicialização dos contratos, entre outras mudanças relevantes que impõe para os
profissionais da área de seguro a necessidade de atualização e reflexão que possam tornar sua
performance mais eficiente.
O Direito está entre os saberes que se tornaram fundamentais para a gestão contemporânea e
para a planificação de novos serviços e empreendimentos. Seja para aplicação em grandes
empresas ou grupos econômicos, em startups ou em empresas completamente digitais, o
Direito é área do conhecimento essencial para nortear e sustentar decisões e escolha por novos
modelos de negócios de seguros ou, de atividades que utilizem seguro como insumo para sua
atuação. Além disso, a gestão jurídica em tempos de inovação e inteligência artificial requer
novas reflexões, conhecimentos e criatividade.
O MBA Gestão Jurídica de Seguros e Resseguro tem base teórica centrada nos estudos de Direito
contemporâneo com suas características de inovação e criatividade. Ao mesmo tempo, dialoga
com a experiência dos professores que são profissionais da área de seguro e dos próprios alunos,
na concretização do conhecimento a partir do diálogo, do compartilhamento de vivências e, do
estudo de julgados e decisões judiciais que sinalizam tendências.
A linha didático-pedagógica do MBA Gestão Jurídica de Seguros e Resseguro tem fundamento
no pensamento de John Dewey e, de educadores que acreditam que conhecimento se constrói
com diálogo entre teoria e prática, com valorização das experiências dos educandos e, com a
compreensão de que a relação ensino-aprendizagem é lócus de compartilhamento de ideias e
de reflexões.
OBJETIVOS GERAIS
Construir e compartilhar conhecimento para:
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 Analisar de forma metodológica e sistemática os fundamentos legais de seguros e resseguros
no Brasil, o diálogo com a legislação internacional e, as perspectivas de mudança.
 Desenvolver visão crítica sobre a teoria contratual do direito brasileiro e os contratos de
seguro e resseguro em face das mudanças impostas pela sociedade digital e pela indústria 4.0.
 Compreender a regulação de seguros em sua trajetória histórica e a necessidade de
atualização à luz da nova legislação administrativa e econômica.
 Estudar aspectos de gestão e análise de riscos e das operações de seguro em tempos de
inovação, com ênfase na construção de governança corporativa sólida.
 Pesquisar julgados e jurisprudência na área de seguros e resseguros, em especial dos
Tribunais Superiores de Direito Privado e Constitucional.

PÚBLICO-ALVO
Profissionais de Direito, Administração, Economia e Gestão cuja atividade profissional esteja
relacionada com contratos de seguro ou, que tenham interesse em aprofundar conhecimentos
na área.

ESTRUTURA CURRICULAR
O MBA Gestão Jurídica do Seguro e Resseguro é constituído ao todo de 432 horas/aula, sendo
18 disciplinas de 24h/a presenciais.

GRADE CURRICULAR
DISCIPLINA
MÓDULO 1 - FUNDAMENTOS INTRODUTÓRIOS: TÉCNICOS, REGULATÓRIOS E JURÍDICOS
Gerenciamento de Riscos
Gestão de Serviços Jurídicos
Gestão de Operações de Seguro e Inovação
Governança Corporativa, Compliance e Controles Internos
Direito Securitário
Direito do Consumidor
Distribuição de Seguros
Direito Regulatório
Direito de Resseguros
MÓDULO 2 - ESPECIFICIDADES TÉCNICAS E JURÍDICAS POR SEGMENTO
Saúde Suplementar

CARGA HORÁRIA
216
24
24
24
24
24
24
24
24
24
216
24
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Previdência Complementar
Seguro de Pessoas
Seguros de Responsabilidade Civil
Seguros de Riscos de Engenharia e Propriedades
Seguros de Crédito e Garantia
Seguro de Transportes e Aeronáuticos.
Seguro de Automóvel, RCF-V e Acidentes Pessoais Passageiro
Riscos e Seguros Cibernéticos
MÓDULO 3 - TÓPICOS ESPECIAIS* Palestras definidas pela Coordenação Acadêmica
* Carga horária não contabilizada na grade curricular do curso

24
24
24
24
24
24
24
24

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 em
cada disciplina e devidamente registrada em diários de classe.
As avaliações de rendimento escolar serão realizadas por meio de prova escrita e/ou por
trabalho. Em cada disciplina haverá pelo menos uma avaliação de rendimento escolar individual.
Quando a avaliação se der por meio de prova escrita, esta ocorrerá em data previamente
agendada na programação do curso.
Àquele que perder a prova de primeira chamada será oferecida uma outra de segunda chamada,
a ser realizada nas dependências da Escola, em data e hora divulgadas pela Coordenação
Acadêmica. A ausência do aluno, nesta prova de segunda chamada, equivalerá à atribuição de
nota 0 (zero).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
MÓDULO 1 - FUNDAMENTOS INTRODUTÓRIOS: TÉCNICOS, REGULATÓRIOS E JURÍDICOS
Gerenciamento de Riscos
Conceito e Modalidades de Risco. Sociedade Contemporânea como Sociedade de Risco. Análise
e Gerenciamento de Riscos. Riscos Seguráveis e Riscos Não-Seguráveis. ISO 3100 – Principais
Aspectos.
Gestão de Serviços Jurídicos
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Gestão de escritórios e departamento jurídico de empresas. Serviços jurídicos contemporâneos
e utilização de inovação em gestão. Ferramentas de gestão para área jurídica. Relacionamento
com o cliente e marketing para escritórios. Processos e indicadores em departamentos jurídicos.

Gestão de Operações de Seguro e Inovação
Histórico e conceito de inovação. Teoria da Tríplice Hélice – universidade, empresa e estado.
Regulação em tempos de inovação – princípios regulatórios. Sandbox – Conceito e Utilização em
seguros. Inteligência Artificial – conceito e utilização em seguros. Inovações em seguro – peer
to peer, seguro on demand, seguro on-off, seguradoras digitais, corretores de seguro digitais.
Análise de Impacto Regulatório.
Governança Corporativa, Compliance e Controles Internos
Governança corporativa – conceito e histórico. Compliance – conceito e histórico. Controles
internos – conceito e histórico. Governança corporativa em seguros. Compliance em seguros.
Controles internos em seguros. Regulação aplicada a governança corporativa, compliance e
controles internos em seguros.
Direito Securitário
Fundamentos e formação dos contratos de seguro. Mutualismo. Princípios aplicados aos
contratos de seguro. Interpretação dos contratos de seguro. Instrumentos próprios dos
contratos de seguro. Garantia, Interesse Segurável e Indenização. Legislação aplicada aos
contratos de seguro. Projeto de Lei de Seguros em tramitação no Congresso Nacional – análise
crítica.
Direito do Consumidor
Histórico no Brasil. Conceitos e Princípios. Responsabilidade do Fornecedor. Práticas Abusivas.
Contratos de Consumo – Interpretação e Cláusulas Abusivas. Formação de cadastros e proteção
do consumidor inadimplente. Publicidade. Aplicação do CDC aos contratos de seguro. Análise
de Julgados do STJ.
Distribuição de Seguros
Modelos de distribuição de seguro. Papel do corretor de seguros – legislação,
desregulamentação e autorregulação. O corretor de resseguros – atividade nacional e
internacional. Agentes de Seguro. Distribuição de Seguros por meio digital e por varejistas.
Responsabilidade dos corretores de seguro, de resseguro, agentes e na distribuição direta.
Direito Regulatório
Fundamentos jurídicos da regulação dos setores econômicos no Brasil. Agência – conceito,
histórico, objetivos e responsabilidade. Marco regulatório do Conselho Nacional de Seguros
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Privados e da Superintendência de Seguros Privados. Marco regulatório do Conselho Nacional
de Saúde – CONSU e da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Comissão de Valores
Mobiliários e Seguros. Banco Central e Seguros. Alteração do Conselho de Controle de
Atividades Financeiras – COAF para Unidade de Inteligência Financeira – UIF e Seguros. Processo
Administrativo Sancionador – SUSEP e ANS.
Direito de Resseguros
Histórico nacional e internacional. Conceito e funções de resseguro. Contrato de Resseguro –
Cláusulas e Interpretação. Legislação de Resseguro no Brasil. Jurisdição Contratual. Princípios
internacionais aplicados ao resseguro. Broker de resseguro – responsabilidades.

MÓDULO 2 - ESPECIFICIDADES TÉCNICAS E JURÍDICAS POR SEGMENTO
Saúde Suplementar
Histórico da Saúde Pública e Privada no Brasil. Aspectos internacionais de saúde privada.
Contratos de Saúde Suplementar – Principais Aspectos. Modelos de Operadoras. Coberturas
praticadas no Brasil. Administradoras de Benefícios – conceito e função. Lei 9.656, de 1998.
Principais resoluções da ANS e sua aplicação. Ressarcimento ao SUS. Judicialização da saúde
pública e privada no Brasil. Núcleos de Apoio Técnico – conceito e funções. Mediação em Saúde
Suplementar. Estudos de Julgados em Saúde Suplementar.
Previdência Complementar
Histórico da Previdência Social e Complementar no Brasil. Reforma da Previdência Social –
Principais Aspectos. Conceito e Princípios da Previdência Complementar. Marco Regulatório da
Previdência Complementar. Modelos de Previdência Complementar praticados no Brasil.
Perspectivas para o setor de previdência complementar.
Seguro de Pessoas
Conceito. Princípios. Principais Modalidades de Seguros de Pessoas praticados no Brasil. Seguro
Coletivo. Estipulante: conceito; deveres legais e contratuais. Beneficiário – Conceito e legislação
aplicável. Riscos Não-Seguráveis. Suicídio e histórico das decisões judiciais. Seguro Prestamista.
Seguros de Responsabilidade Civil
Responsabilidade Civil – trajetória histórica da concepção e aplicação desse instituto jurídico.
Conceito. Legislação Aplicável. Danos Materiais, Danos Corporais, Danos Morais, Danos
Estéticos, Perda de Uma Chance, Desvio Produtivo de Tempo. Principais Ramos do Seguro de RC
no Brasil. Tipos de Apólice. RC Profissional. Seguro D&O. Riscos Ambientais.
Seguros de Riscos de Engenharia e Propriedades
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Histórico. Principais conceitos utilizados nos Seguros de Riscos de Engenharia e de Propriedades.
Principais Coberturas dos Seguros de Riscos de Engenharia. Principais Coberturas dos Seguros
de Propriedade. Regulação dos Seguros de Riscos de Engenharia e de Propriedades no Brasil –
Circulares SUSEP, aplicação e interpretação.

Seguros de Crédito e Garantia
Conceito. Modalidades praticadas no Brasil. Marco Regulatório. Coberturas e valores
contratuais praticados. Conceito de Contragarantia. Estudo de julgados.
Seguro de Transportes e Aeronáuticos.
Conceito. Modalidades. Regulação aplicada aos seguros de Transportes. Contratos de
Transporte e Incoterms. Excludentes de Cobertura. Principais coberturas para o segmento
aeronáutico. Conceitos próprios e Marco Regulatório dos Seguros Aeronáuticos.
Seguro de Automóvel, RCF-V e Acidentes Pessoais Passageiro
Conceitos e elementos fundamentais dos Seguros de Automóvel, Responsabilidade Civil
Facultativa de Veículos e Acidentes Pessoais Passageiros. Marco Regulatório. Riscos cobertos,
riscos excluídos e agravação de riscos. Danos cobertos. Práticas de mercado e repercussão no
Direito do Consumidor: bônus, vistoria prévia, tabela de prazo curto, oficinas referenciadas,
fornecimento de peças e questionário de avaliação de risco. Conceito e Aplicação da Franquia.
Regulação de Sinistro nessas modalidades de seguros.
Riscos e Seguros Cibernéticos
Conceitos e elementos essenciais para compreensão dos riscos cibernéticos. Riscos cobertos e
não cobertos pelos seguros. Marco Regulatório. Lei Geral de Proteção de Dados e Prevenção de
Riscos por Seguros Cibernéticos.

MÓDULO 3 - TÓPICOS ESPECIAIS
As palestras se destinam a ampliar o acesso dos alunos a áreas mais específicas da atividade de
seguro, tais como: Regulação de Sinistros; Seguros de Agronegócio; Lei Geral de Proteção de
Dados e Aplicação às Atividades de Seguro; Fraude contra seguros; Solução de Conflitos:
Arbitragem, Mediação e Conciliação; Operações Societárias no Mercado de Seguros (Aquisições,
Fusões, Joint Ventures e IPOs); Principais Litígios Tributários envolvendo o Mercado Segurador;
Produção de Trabalhos Científicos.

MATERIAL DIDÁTICO E AMBIENTE EAD
MATERIAL DIDÁTICO
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O curso terá um espaço no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA onde serão
disponibilizados os conteúdos indicados pelos docentes para leitura e/ou apoio ao estudo.

AMBIENTE EAD
Foi estruturado para propiciar aos alunos uma sala virtual repleta de conteúdos e atividades de
interação e comunicação, que são:
•
Espaço para disponibilização de arquivos com informações e referências importantes do
curso, tais como: manual do aluno, regulamentos, horário, entre outros.
•
Bibliotecas virtuais com acervo digital multidisciplinar com mais de 8 mil títulos para
consultar e ler em qualquer tempo e lugar.
•
Espaço para a disponibilização dos conteúdos por disciplina indicados pelo docente para
leitura e/ou estudo.
•
Últimos avisos é o mural de comunicação do curso, ou seja, todas as mensagens são
publicadas nessa área.
•
Espaço para entrega do trabalho acadêmico.
•
Fale Conosco é uma área exclusiva de comunicação com a Escola.
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.
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, que será feita no prazo
de 15 dias úteis.
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