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COMISSÃO ESPECIAL DE DIREITO DO SEGURO E RESSEGURO – OAB/SP 

 
Ata da 5ª Reunião Ordinária 

 
29 de setembro de 2022, às 10 horas, online 

 
 

 
1) Pauta da reunião 

 
a. Breve explanação dos eventos a serem realizados pela Comissão, em 

conjunto com outras Comissões da OAB/SP, e por iniciativa da OAB/SP; 

 
b. Atualização sobre o cronograma sugerido de trabalho das cartilhas; 

 
c. Sugestão de criação de Grupo de WhatsApp da Comissão; e 

 
d. Abertura para sugestões dos membros. 

 
 

 
2) Lista dos membros presentes: 

 
Adilson Neri 

André 

Jacques 

Bruna 

Lacerda 

Camila 

Prado 

Carlos Eduardo Leal de 

Carvalho Cristiane Alves 

Dinir Rocha 

Eduardo 

Salgueiro 

Ernesto 

Tzirulnik 



2 

 

 

Gustavo 

Palheiro 

Inaê Siqueira de 

Oliveira Icaro Leite 

João Marcelo 

Santos João Luiz 

Cunha 

Juliana Lopes Amaral Decoussau 

Machado Juliana Esposto 

Janaina Andreazi 

Laura Almeida 

Luca D’Arce 

Giannotti Luisa 

Santos 

Luiz Fernando 

Zenid Luiz Otávio 

Mascolo Marcel 

Brasil Marcelo 

Santilli Margarida 

Lima Rego 

Mauricio Silveira 

Paulo Botti 

Paulo Cremoneze 

Paulo Grassia Acciolli 

Freire Pedro Purm 

Sandro 

Raymundo 

Taisa Loureiro 

Tatiana Algodoal Rosa 

Vanessa Rosa Santana 

Santos Vitor Boaventura 
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Viviane 

Mardirrosian Wolf 

Ejzenberg 

Demais membros justificaram a ausência em razão de compromissos 

assumidos anteriormente à convocação. 

 
 

 
3) Síntese da reunião e assuntos deliberados pelos membros 

 
 
 
a. Breve explanação dos eventos a serem realizados pela Comissão - Foi 

informado pelo Presidente que: (i) a Comissão Especial de Direito do Seguro e 

Resseguro, em parceria com a Comissão Especial de Direito Constitucional, 

promoverá o debate “Seguro e Constituição”, com participação do Prof. Dr. 

Gilberto Bercovici (USP), do Prof. Dr. Gustavo Binenbojm (UERJ) e do 

advogado Luca Giannotti. O debate será no dia 11 de outubro, das 10h às 12h, 

no auditório da OAB/SP na Rua Maria Paula, com transmissão online; (ii) a 

Comissão pretende promover outras iniciativas com a Comissão de 

Falências/Recuperação Judicial e Direito Digital, com o objetivo de 

interrelacionar o tema “Seguros” e outras áreas do Direito; e (iii) em 

dezembro/22, provavelmente nos dias. 

6,7 e 8, será realizado um evento gratuito de Exposição da OAB/SP, o qual 

apresentará as iniciativas da OAB/SP por intermédio de suas Comissões. 

Maiores detalhes são esclarecidos oportunamente. 

 
b. Atualização sobre o cronograma de trabalho das cartilhas - Os 

coordenadores presentes, de maneira breve, atualizaram os membros sobre o 

andamento dos trabalhos. Foi ratificado o prazo de entrega de 31/10/2022. Foi 

salientada a importância de que as cartilhas sejam elaboradas 

tempestivamente para que possam ser apresentadas na exposição da OAB/SP 

prevista para dezembro/22. Aos novos membros que ainda não participam de 

nenhum subgrupo foi solicitado que se proceda à indicação de um subgrupo à 

secretária da Comissão e que se entre em contato com o respectivo 

coordenador, conforme dados abaixo: 

 
(i) Contrato de Seguro na Era Digital: novas tecnologias, proteção de 

dados e discriminação, coordenada por Wolf Ejzenberg. 

(wolf@etad.com.br) 

 

(ii) Seguro e processo civil, coordenada por Gustavo Melo. 
(gustavo@etad.com.br) 

mailto:wolf@etad.com.br
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(iii) Seguro de responsabilidade civil, coordenada por Walter Polido. 

(walter@polidoconsultoria.com.br) 

 

(iv) Seguros de vida e saúde, coordenada por Nei Vieira Prado 
Filho. 

(prado@pradoeuehara.adv.br) 

 

(v) Seguros de danos em geral, coordenada por Carlos S. Leal de 

Carvalho. (cleal@toledomarchetti.com.br) 

 

(vi) Seguros de grandes riscos e resseguro, coordenada por Raíssa 

Campelo. (rcampelo@pn.com.br) 

 
 
 

c. Criação de Grupo de WhatsApp - Definiu-se que será criado um grupo de 

WhatsApp geral para facilitar a comunicação institucional entre a Diretoria da 

Comissão e seus membros. O grupo deverá ser utilizado apenas para a 

comunicação e temas pertinentes à Comissão. 

 
d. Sugestões dos membros presentes – Foi solicitado aos membros que 

apresentassem, durante a reunião ou por e-mail, sugestões de temas para 

realização de eventos conjuntos com outras Comissões da OAB-SP. 

 
 

 
A reunião foi encerrada às 10h50m. 
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