Extensão em Seguro de Responsabilidade Civil Diretores e Administradores D&O (Directors' and Officers' Liability)

Objetivo:
Este curso tem como objetivo possibilitar aos participantes:









a sistematização dos fundamentos relativos aos produtos de seguros abrangidos
neste Programa, a partir de noções extraídas das fontes do Direito, da Técnica
estabelecida pelas Teorias Geral e Específica dos Contratos de Seguros, assim
como em relação aos princípios que regem as atividades compreendidas e
cobertas pelas respectivas apólices, em face das diversas fontes existentes:
CC/2002 - CDC, BACEN, CVM, SUSEP e demais normas infralegais;
a identificação dos riscos inerentes a cada uma das atividades abrangidas pelo
Programa;
o estímulo e o aprimoramento da sua capacidade crítica, possibilitando-lhes
aplicar e enquadrar as diversas possibilidades dos referidos seguros às situações
de risco que se apresentam nas diversas atividades cotidianas da sociedade
moderna;
o estudo crítico e científico das bases contratuais praticadas pelo mercado
nacional de seguros, de modo a propiciar possibilidades de melhorias, se
necessárias;
o desenvolvimento de uma visão ampla da importância da integração dos
conhecimentos voltados para a contabilidade, estatística, finanças, direito
securitário, direito societário, direito da responsabilidade civil, dentre outras áreas
de formação, dada a natureza multidisciplinar dos temas abrangidos no
Programa.

1. Abrangência
2.1. D&O (Directors and Officers Liability Insurance) - Conselheiros, Diretores
e Administradores de Empresas: inclusive com exposições em bolsas norteamericanas e européias (American Depository Receipts - ADR).
2.2. Práticas Trabalhistas – (Employment Practices Liability Insurance - EPL):
para empresas em geral, contra os riscos de reclamações apresentadas por
empregados, contratados, temporários, candidatos a emprego, estagiários e
afins, em razão, entre outras, de alegações de discriminação, falhas em
processos de promoções, falhas na contratação ou no encerramento dos
contratos trabalhistas, assédio moral e sexual.
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2.3. Ofertas Públicas de Ações (Public Offering of Securities Insurance –
POSI): responsabilidade pela oferta de valores ou títulos mobiliários numa
negociação.
2.4. Responsabilidade pela Gestão de Entidades Fechadas de Previdência
Privada: reclamações contra Empresas Patrocinadoras de planos de
benefícios (Saúde, Pensão, etc.) e seus administradores, promovidas por
participantes dos planos.
2.5. Private Equity & Venture Capital Entities: da categoria D&O, pela gestão de
fundos de investimentos.
2. Público-alvo:
Profissionais que já atuam ou que desejam ingressar nos segmentos, com interesse
na investigação acurada das bases principiológicas desses tipos de seguros, a partir
de estudos e reflexões que possibilitarão o estabelecimento de paradigmas
procedimentais.
3. Requisitos para participação:
Graduação em nível superior, de qualquer área, ou em fase de conclusão (último
ano).
É recomendável que o aluno disponha de conhecimentos consistentes nas áreas de
contabilidade – finanças – estatística - direito societário - direito securitário – direito
da responsabilidade civil, dentre outras áreas de formação.
4. Carga-horária:
174 horas/aula, com 4 horas/aula por dia, duas vezes por semana.
5. Horário das aulas: terças e quintas-feiras, das 19h00 às 22h15.
6. Local: Rua Augusta, n.º 1.600, 8º andar – São Paulo – SP.
7. Metodologia:
Apresentação expositiva e estudo de casos sobre os temas, com material de apoio
(cópias dos slides utilizados) e textos colocados à disposição dos alunos em
ambiente virtual disponibilizado pela Escola. Os alunos interagirão com os
Professores, de modo a individualizarem os assuntos, segundo as perspectivas e
interesses de cada um. Os professores poderão também promover Seminários em
Grupos de alunos para a apresentação de temas pré-selecionados.
8. Frequência, Certificação e Avaliação:
O Programa é único e integral, ou seja, para fins de emissão do Certificado de
Conclusão pela Escola, o aluno deve concluir todas as Disciplinas e Palestras de
uma só vez, não podendo se matricular em apenas determinadas Disciplinas.
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O aluno deve auferir a nota 7 (sete) na prova de conhecimento ou no trabalho
indicado pelo Professor, além de frequentar cada Disciplina em até 75% (setenta e
cinco por cento) das aulas.
As Palestras não estarão sujeitas ao regime de prova de conhecimentos, mas sim à
frequência obrigatória, uma vez que elas complementam o programa do curso.
9. Programa
Contabilidade e Finanças - Prof. Athos Marcello de Belém Dourado (20 h/aula) Hierarquia regulatória (quem estabelece as diretrizes contábeis), Estrutura Conceitual Básica
da Contabilidade, Standards Internacionais e Normas Brasileiras de Contabilidade, Estrutura
dos Demonstrativos Financeiros (Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado, das
Mutações do Patrimônio Líquido, dos fluxos de caixa, do resultado abrangente e do valor
adicionado, notas explicativas, Parecer dos Auditores, Relatório da Administração e do
Comitê de Auditoria). Avaliando a solidez patrimonial e a performance das organizações.
Aspectos Técnicos e Jurídicos Fundamentais – Contratos de Seguros e Atividade
Seguradora – Prof. Walter Polido (24 h/aula) - Fontes de Direito; Lesão de direitos
legalmente tutelados; Lesão de direitos difusos ou outros interesses; Perdas e danos
reparáveis; Espécies e natureza do dano – patrimoniais e não-patrimoniais; Danos à
personalidade; Dano moral; Dano Moral coletivo; Dano Moral e Indenização Punitiva; Dano
estético; Danos psíquicos; Danos reflexos; Perda de uma chance – desdobramentos;
Solidariedade; Concausas; Sub-Rogação de direitos; RC Subsidiária; Prazos prescricionais;
Enriquecimento ilícito; Noção de responsabilidade civil e criminal; Responsabilidade civil pelo
não cumprimento da expectativa – Responsabilidade pela confiança; Risco de
desenvolvimento; A Responsabilidade das Pessoas de Direito Privado Prestadoras de
Serviços Públicos (concessionárias, permissionárias, parcerias público-privadas); O contrato
de seguro e a atividade seguradora na contemporaneidade; O contrato de seguro no CC de
1916 e no atual – novos paradigmas; Princípios da boa-fé objetiva e da finalidade social do
contrato; Elementos do contrato – garantia, interesse, risco, prêmio e empresarialidade;
Contrato consensual; Proposta de seguro; Agravamento de risco; Perda de direito à
indenização; Sub-rogação; Teoria do reembolso vs. indenização ao segurado; Ação direta
do terceiro contra a Seguradora; Visão do direito consumerista em relação ao seguro;
Employment Practices Liability – EPL; Triggers: apólice à base de reclamação (claims made),
ocorrência (occurrence losses), primeira manifestação ou descoberta (discovery); Conceito
de apólice “All Risks” e de “Riscos Nomeados”; Seguro a Risco Absoluto, Risco Total,
Primeiro Risco Relativo; Limite Máximo de Garantia – LMG, Limite Máximo de Indenização
– LMI, Limite Agregado – LA; Estrutura de clausulados: Condições Gerais, Condições
Especiais e Condições Particulares; Exclusões absolutas e relativas de riscos; Alteração do
Risco durante a vigência do contrato – efeitos; Âmbito Geográfico; Perda de Direitos do
Segurado; Procedimentos e Documentos em caso de Sinistros; Regras de Reclamações:
conexas, defesa e acordos; Reintegração do LMI; Concorrência de Apólices – efeitos;
Rescisão antecipada do contrato de seguro; Renovação; Cessão de direitos sobre o contrato
de seguro; Solução de conflitos entre as partes: judicial e cláusula compromissória de
arbitragem; Apólices de Excesso – DIC e DIL (Diferença de Cobertura e de Limite).
Aspectos Jurídicos Específicos do Segmento D&O – Prof. Marcelo Nunes (24 h/aula) A exposição dos riscos inerentes aos diversos tipos de sociedades; obrigações do
administrador das sociedades limitadas e das sociedades por ações; Responsabilidade dos
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administradores: i) princípios gerais (Lei das Sociedades por Ações); ii) Responsabilidade
individual; exclusão de responsabilidade; obrigação de meio versus obrigação de resultado;
iii) Processo Administrativo Sancionador; principais diferenças entre processo e
procedimento; iv) Responsabilidade dos administradores pelas obrigações de natureza
trabalhista, civil, ambiental, tributária, consumerista, concorrencial e penal; v)
Responsabilidade dos administradores em questões de natureza regulatória perante o
CADE, SUSEP, BACEN, CVM, ANEEL, ANVISA, IBAMA, etc.; vi) Desconsideração da
personalidade jurídica; desvirtuamento do instituto da desconsideração da personalidade
jurídica; vii) Falências e Recuperação Judicial e Extrajudicial: relevância para os
administradores - Risco para os administradores em situações de falência e pedido de
recuperação judicial e extrajudicial; viii) Intervenção e liquidação extrajudicial de instituições
financeiras e sociedade equiparadas - risco para os administradores; ix) Termo de
Ajustamento de Conduta - TAC e Termo de Compromisso de Cessação de Conduta:
natureza jurídica desses institutos; e x) Delação premiada – natureza jurídica.
Aspectos Técnicos Específicos do Segmento D&O – Prof. Celso Gomes Soares Júnior
(16 h/aula) - elementos técnicos fundamentais do contrato de Seguro D&O; Evolução do
segmento no Mercado Brasileiro; Principais Coberturas das apólices encontradas no
Mercado Nacional, com comparativos internacionais; Principais Riscos Excluídos;
Categorias de riscos subscritos encontradas no mercado; Conflitos hoje encontrados no
mercado nacional em face das inconsistências redacionais dos clausulados disponibilizados.
Aspectos Jurídicos e Operacionais Relativos aos Segmentos POSI, Gestão de
Entidades Fechadas de Previdência Privada e Private Equity – Prof. João Fontes (20
h/aula) - Fundos e seus principais conceitos; Estrutura organizacional das EFPC – Entidades
Fechadas de Previdência Privada; Aspectos gerais da responsabilidade dos administradores
das EFPC; Responsabilidade administrativa dos administradores das EFPC;
Responsabilidade dos administradores de valores mobiliários e dos gestores de carteira
perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e os cotistas dos fundos de investimento;
Responsabilidade dos administradores de companhias listadas em bolsas norte-americanas
e europeias; Conceitos de riscos associados a fusões e aquisições; Responsabilidade das
partes envolvidas nas operações de IPO - Initial Public Offering (Ofertante, Companhia
Emissora; instituições líderes, etc.); Seguro POSI - Principais coberturas securitárias
existentes no mercado.
Análises Financeiras para fins de identificação de riscos e Subscrição dos Seguros de
Financial Lines – Prof. Gustavo Galrão (20 h/aula) - Modalidades de produtos de financial
lines (D&O, E&O, EPL, Crime, PTL, Fiduciary, FIPI, IMI, BBB, etc.) e importância da análise
financeira para subscrição de risco de cada um deles; Identificação dos demonstrativos
elaborados e ou publicados por tipo de constituição e ou atividade da sociedade; Análise
fundamentalista dos demonstrativos financeiros básicos: Balanço Patrimonial e DRE; Análise
dos demonstrativos financeiros complementares emitidos por algumas sociedades: Fluxo de
Caixa, DRA, DMPL, DVA, Notas Explicativas, Parecer dos Auditores, Formulário de
Referência, 20F, etc.; Análise Técnica (gráfica) das sociedades anônimas de capital aberto
com ações listadas em bolsa; Análise dos demonstrativos financeiros emitidos por
instituições financeiras: entidades de previdência complementar (fundos de pensão),
cooperativas de crédito, gestora de ativos (asset management), fundos de investimento.
Aspectos conceituais de subscrição e precificação de riscos de Financial Lines – Prof.
Gustavo Galrão (20 h/aula) - Riscos inerentes à atividade, riscos de mercado e políticas de
hedge; Estrutura de mercado e práticas anti-concorrenciais (cartel, dumping, concorrência
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desleal); Conflito de agência; Acionista minoritário versus acionista controlador; Insider
trading; Riscos inerentes à atividade de fusões e aquisições (M&A); Pílulas de veneno
(poison pills); Práticas de governança coorporativa; Instrumentos de controle interno;
Conceitos de precificação de seguro; Análise de fatores de riscos: Ramo de Atividade da
Empresa, Controle Acionário, Tipo de Constituição da Entidade, Exposição a Mercado de
Valores Mobiliários, Situação Financeira, Fusões e Aquisições, Histórico de Sinistros,
Precificação, Gestão de Capacidade, Gestão de Carteira.
Especializações - Palestras
Crimes corporativos - Luiz Roberto Cafarella - (4 h/aula) - Definindo os chamados crimes
corporativos; Perfil do Fraudador; Falhas na boa governança corporativa; Impunidade; Casos
práticos nacionais e internacionais.
Da regulação de sinistros D&O no Brasil - Paulo Piza (8 h/aula) - O sinistro em D&O:
caracterização e as causas recorrentes; Procedimentos administrativos e judiciais; Postura
do Judiciário; Jurisprudência existente; Valores envolvidos; Conflitos e dificuldades
encontradas nos procedimentos de ajustamento (regulação) e liquidação dos sinistros em
face dos clausulados nacionais.
Comissão de Valores Mobiliários - CVM - Alexandre Pinheiro dos Santos - (2 h/aula) Apresentação da estrutura organizacional da CVM e suas atribuições. Processo
administrativo no âmbito da CVM. Regime sancionatório. Aplicação de penalidades. Critérios
para a decisão de realização ou não de Termos de Compromisso ou Termos de Ajustamento
de Conduta. Admissibilidade do TC/TAC. TC/TAC em casos de possível uso indevido de
informação privilegiada ou insider trading.
Governança corporativa - Alaim Assad - (12 h/aula) – Definições; Objetivos dos Controles
Internos; Conformidades; Governança corporativa. Principais princípios e conceitos
abordados pelo: Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(BM&FBOVESPA); Riscos e Governança corporativa; Motivação para investimento em
governança corporativa; Globalização das relações empresariais e as estruturas locais;
Riscos; Lei Sarbanes-Oxley; Comitê de Auditoria; Normas infralegais brasileiras; Lei n.º
9.613/98 (prevenção à lavagem de dinheiro); Código de Defesa do Consumidor, O Agente
de Compliance; Metodologias de controles; Mapeamento de processos; Monitoramento;
Estudo de casos.
Class Actions norte-americanas e Ações Coletivas no Brasil (comparativo) - Edilson
Vitorelli Diniz Lima (4h/aula) - Legitimidade ativa, Prazos, Procedimentos Processuais,
Reclamações movidas pelo Ministério Público no Brasil - Ação Civil Pública. Estudo de
leading case norte-americano da área financeira ou empresarial.

10. Corpo Docente
Alaim Assad - Mestre em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas e
bacharelado em Administração de Empresas pela Unibero. Possui certificação latinoamericana em Gestão de Riscos e Seguro pela Alarys (Fundación Latinoamericana de
Administracion de Riesgos) e em Controles Internos pela Fundação Nacional de Seguros
(Funenseg). Atuou como superintendente de compliance e riscos pela HDI Seguros de 2005
a 2014 quando assumiu a diretoria de compliance e riscos para a América Latina da Mercer.
Sua experiência acadêmica inclui a coordenação acadêmica do curso de Extensão
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Universitária em Compliance e Controles Internos da Funenseg desde 2010 e docente nos
cursos de Graduação e MBA da mesma Instituição desde 2014.
Alexandre Pinheiro dos Santos: Superintendente Geral e ex-Procurador-Chefe da CVM.
Procurador Federal. Ex-Advogado da Bolsa do Rio. Professor de Direito Empresarial e do
Mercado de Capitais, com livros e artigos publicados. Co-Chair do Comitê de implementação
da Convenção de Genebra sobre valores mobiliários intermediados (Geneva Securities
Convention). Membro suplente do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. Primeiro
Coordenador do Termo de Cooperação da CVM com o Ministério Público Federal - MPF e
suplente no Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da ENCCLA, além de Integrante da lista de
substituição do Colegiado da CVM, com mandato até 04/03/2018.
Athos Marcello de Belém Dourado: Mestre pela PUC/SP, MBA pela BSP – Business
School São Paulo, Contador pela FECAP, Associate Member pelo CPA Australia, Professor
das disciplinas contabilidade de custos, análise de demonstrações financeiras e
contabilidade internacional da pós-graduação na BSP, 20 anos de experiência profissional,
sendo última posição como CFO da PayU Brasil (empresa de pagamentos, semelhante ao
PayPal), onde trabalhou nos últimos 2,5 anos. Antes, foi Controller da Fidelity Information
Systems e da CEVA Logistics, e gerente contábil da Universidade Anhembi Morumbi e da
Maersk line. Trabalhou 12 anos no mercado financeiro, com passagens pelos bancos
Santander, BankBoston e ABC Brasil, sempre na área de controladoria e contabilidade
Celso Gomes Soares Junior - Graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná
(UFPR), pós-graduado em Direito Societário pelo Insper, especialista em diversos produtos
de Linhas Financeiras (D&O, E&O, POSI, Fraude Corporativa, EPL). Ex-presidente da
Subcomissão de Linhas Financeiras da FenSeg, com passagem na Unibanco/Aig e Itaú
Seguros - como gerente de subscrição de riscos. Atualmente é Superintendente de Linhas
Financeiras, Garantia, Crédito e Risco Político da Zurich Seguros.
Edilson Vitorelli Diniz Lima - Procurador da República e ex-juiz federal. É doutor em direito
pela Universidade Federal do Paraná, mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais.
Visiting scholar na Stanford Law School e visiting researcher na Harvard Law School e no
Max Planck Institute for Procedural Law. É professor adjunto na Universidade Presbiteriana
Mackenzie e na Escola Superior do Ministério Público da União. Autor de livros e artigos
científicos, publicados em periódicos no Brasil e no exterior.
Gustavo Galrão - Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie; Especialização em operador de mercado de capitais pela Fundação Instituto de
Administração – FIA; MBA executivo em finanças pelo INSPER; Especialista em subscrição
de riscos para comercialização de seguros de responsabilidade civil de administradores
(D&O), responsabilidade civil profissional (E&O), fraude corporativa (Crime), Práticas
Trabalhistas Indevidas (EPL) e instituições financeiras (FID&O, PTL, FIPI, IMI, Vcap, GPL e
BBB); Coordenador da sub-comissão de Linhas Financeiras da FenSeg; Ex-gerente de
contas de CSI da Chubb Cia de Seguros do Brasil; Ex-gerente de Linhas Financeiras do
Itaú Seguros S/A; Ex-Gerente de Linhas Profissionais da XL Seguros Brasil S.A.;
Superintendente de Linhas Financeiras e Responsabilidade Civil da Argo Seguros Brasil S.A.
João Fontes - Bacharel em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de SP;
Participação de cursos de especialização pela AIG (Programa de Trainee – NY – 2010 e
Waypoints – Bélgica – 2014); Especialista em análise de seguros de Riscos de
Responsabilidade civil de administradores (D&O), fraude corporativa (Crime), Práticas
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Trabalhistas Indevidas (EPL) e instituições financeiras (PEP, IMP e BBB). Com seis anos de
experiência em Linhas Financeiras e com passagem pela área de Tesouraria de um Banco.
Atualmente, responsável pela carteira de instituições financeiras da AIG Seguros Brasil S.A.
Luiz Roberto Cafarella - Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Mackenzie em
São Paulo; ex-Sócio-Diretor de forensic services na KPMG no Brasil, atendendo clientes
nacionais e internacionais, responsável do forensic services pelo suporte às equipes de
auditoria. Dedicou-se à KPMG desde 1990, tendo participado em diversos treinamentos no
Brasil e Exterior. Nos últimos sete anos coordenou diversos trabalhos relacionados à
prevenção e à investigação de fraudes e condutas ilícitas, avaliação do risco de fraudes (Gap
Analysis) e à emissão de laudos para suporte em ações judiciais nos mais diversos ramos
de atividades em empresas nacionais e multinacionais. Além disso, efetuou diversas
investigações focadas na identificação de pagamentos que podem ser considerados como
violação ao Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) e treinamento sobre FCPA, estruturação
e revisão do programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e treinamentos nesta matéria.
Adicionalmente, também atuou em diversos trabalhos de auditoria de demonstrações
financeiras, terceirização de auditoria interna e em diversos trabalhos relacionados à
avaliação de controles internos e riscos. Sua atuação nos setores econômico e industrial
abrange indústrias e comércio, seguradoras e instituições financeiras.
Marcelo Galiciano Nunes - Advogado com mais de 20 anos de experiência no mercado de
seguros e de previdência complementar (aberta e fechada); Bacharel em Direito pela
Universidade de Guarulhos; Pós-graduado em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo – PUC e em Administração de Empresas pela Universidade da
Califórnia (University of California) – Berkeley – EUA; Mestre em Direito das Relações
Econômicas Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC;
Professor nos cursos de MBA em Gestão de Seguros e Resseguro e MBA em Gestão
Jurídica do Seguro e Resseguro da Escola Superior Nacional de Seguros; Participação como
professor convidado da Fundação Getúlio Vargas – GVlaw e da Escola Superior de
Advocacia – Ordem dos Advogados do Brasil; Publicações; Term Sheet e Contrato de
Compra e Venda de Ações ou Quotas, in: Direito Societário: Fusões, aquisições,
reorganizações societárias e due diligence, São Paulo: Saraiva, 2012 (série GVlaw);
Brazilian Reinsurance Hot Topics, publicado em agosto de 2011 na Euromoney Magazine;
Reajuste de Benefícios Previdenciários – Índice Negativo, publicado na Revista Fundos de
Pensão, ano XXIX, número 371, dezembro de 2010; e- A Transferência de Riscos em
Entidades Fechadas de Previdência Complementar, publicado no livro Avaliação de Riscos
– Manual de Boas Práticas, Editora ABRAPP/ICSS/SINDAPP, 2008.
Paulo Luiz de Toledo Piza - Bacharel em Direito; mestre em Direito Internacional e Doutor
em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo - FD – USP; MBA em
Gestão de Risco Financeiro e Atuarial pela Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da Universidade de São Paulo - FEA-USP; advogado associado ao escritório
Ernesto Tzirulnik – Advocacia; professor convidado da Escola de Direito de São Paulo da
Fundação Getúlio Vargas - EDESP-FGV - para o curso Direito Securitário e Ressecuritário e
para a disciplina Seminário de Pesquisa; professor convidado do Curso de Especialização
em Direito Empresarial da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP para a
disciplina Contrato de Resseguro – COGEAE; sócio fundador e atual 1° Vice-Presidente do
Instituto Brasileiro de Direito do Seguro – IBDS; autor do livro Contrato de Resseguro:
Tipologia, Formação e Direito Internacional, além de diversos artigos e estudos em
periódicos especializados no Brasil e no exterior; membro da Comissão de Juristas
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elaboradora do Anteprojeto de Lei sobre o Contrato de Seguro - Projeto de Lei 3555/2004,
de 13.05. 2004.
Walter Polido (Coordenador Acadêmico do Curso e professor) - Advogado; Mestre em
Direito das Relações Sociais, com concentração em Direitos Difusos e Coletivos pela
Pontifícia Universidade Católica – São Paulo (2008); Professor-convidado do COGEAEPUC-SP (pós-graduação em direitos difusos e coletivos), da FVLaw-Rio (pós-graduação em
contratos de seguros e resseguros), da GVLaw-São Paulo (professor e coordenador do curso
de pós-graduação em contratos de seguros e resseguros); da Escola Superior Nacional de
Seguros – Funenseg (coordenador acadêmico dos Cursos Avançados de Resseguro, de
Fundamentos dos Seguros de Responsabilidade Civil, Riscos Profissionais e Riscos
Ambientais e do MBA Gestão Jurídica do Seguro e Resseguro); Membro fundador,
conselheiro e diretor do IBDS – Instituto Brasileiro de Direito do Seguro; Fundador e expresidente do Grupo Nacional de Trabalho em Meio Ambiente da AIDA - Associação
Internacional de Direito do Seguro; Árbitro inscrito na Câmara de Conciliação, Mediação e
Arbitragem da CIESP/FIESP, atuando em outras Câmaras também; Ex-Superintendente de
Operações Nacionais e Membro do Conselho Técnico do IRB-Brasil Re (1975-1998); ExDiretor Técnico e Jurídico da Munich Re do Brasil Resseguradora S.A (1998-2008);
Consultor da Polido e Carvalho Consultoria em Seguros e Resseguros Ltda.
(www.polidoconsultoria.com.br); Autor dos livros de seguros e resseguro; Parecerista.

11. Coordenação Acadêmica do Curso
Walter Polido.
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