
AL DE JUSTIÇA 
.CAR SARAIVA 

DATA 

~ JO~ /J6 

Instituto Brasileiro de Direito do Seguro 

ANAIS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE 


DIREITO DO SEGURO DO CONSELHO DA JUSTIÇA 


FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 


VI Fórum de Direito do Seguro 

"José Sollero Filho" IBDS 

Brasília, 20 a 22 de maio de 2014 

s _C~RATIinstituto brasileiro de direito do seguro 



u 

:, 

_ .'_J ,.,: ... ,Uit'.,i lJ '. ; 

, 
ABERTURA DO 

I CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE DIREITO DO SEGURO 

VI FÓRUM DE DIREITO DO SEGURO 
JOSÉ SOLLERO FILHO 

EM HOMENAGEM A FLÁVIO DE QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI 

Brasília, 20 de maio de 2014 

Mauricio Luís Pinheiro Silveira 

I 

Este evento é realizado pelo Conselho da Justiça Federal, por inter

médio do Centro de Estudos Judiciários, pelo Superior Tribunal de Justi

ça e pelo Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, com o apoio do Senado 

Federal, da Câmara dos Deputados, do Conselho Federal e da Seccional 

do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

O evento conta ainda com o patrocínio do Projeto Ceará 202. Esta 

edição do Congresso apresenta como tema "Por um Direito do Seguro 

para Todos", e tem por objetivo expor o panorama atual dos contratos de 

seguro no sistema jurídico nacional e estrangeiro, analisando as princi

pais questões controvertidas na doutrina e na jurisprudência. 

Este evento se realiza também em homenagem ao advogado e profes

sor Flávio de Queiroz Bezerra Cavalcanti, que faleceu em agosto do ano 

passado aos 48 anos de idade. O doutor Flávio de Queiroz era membro 

fundador do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro e foi um dos princi

pais elaboradores do anteprojeto da lei sobre o contrato de seguro. 
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Para compor a mesa diretora, convidamos o excelentíssimo senhor 

ministro do Superior Tribunal de Justiça, corregedor geral da Justiça Fe
deral e diretor do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 

Federal, ministro Humberto Martins, neste ato representando também o 

presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Felix Fischer. 
Convidamos também o excelentissimo senhor ministro do Superior 

Tribunal de Justiça, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, coordenador 

científico deste congresso internacional, o presidente do Instituto Brasi

leiro de Direito do Seguro, doutor Ernesto Tzirulnik, o professor doutor 

Rubén Stiglitz, da Universidade de Buenos Aires, e o professor doutor 

João Calvão da Silva, da Faculdade de Direito de Coimbra. 

Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins. 

Ministro Humberto Martins 

Excelentíssimo senhor Coordenador Científico do evento, ministro 

Paulo de Tarso Sanseverino; ilustríssimos colegas ministros do Superior 
Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marques, Herman Benjamim, 

Marcos Buzzi, Paulo Ribeiro e Regina Helena. 
Os palestrantes e organizadores do evento, doutor João Calvão, dou

tor Ernesto, doutor Rubén e todos os conferencistas e participantes deste 

conclave internacional Congresso Internacional de Direito do Seguro 

- VI Fórum de Direito de Seguro José Sollero Filho, em homenagem a 

Flávio de Queiroz Bezerra Cavalcanti. 
Inicialmente, em nome do ministro Felix Fischer que preside o Su

perior Tribunal de Justiça, e também na função de diretor do Centro de 

Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal ligado à Corregedo
ria Geral, é com muita alegria e com muito entusiasmo que declaramos 

inicialmente aberto este encontro de grande importância para todos os 

magistrados e, sobretudo, para todos os operadores do direito, e, por que 

assim não acrescentar, a sociedade brasileira? 

Por outro lado, quero destacar que neste Congresso, nesta casa de 

cidadania, tema de tão grande relevância que iremos tratar nestes dois 

dias é o seguro no sentido lato sensu. O nível dos debates pode ser ante
visto com a coordenação científica do ministro Paulo Sanseverino, que 
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dispondo ~o seu precioso tempo nesta organização, dedicou-se sobrema

neira para que todos nós estivéssemos hoje aqui e com certeza materiali

zando um evento de grande envergadura. 

A doutrina clássica do direito natural mostra-nos a tríade de valores 

que antecedem o próprio ordenamento jurídico e aderem inexoravelmen

te ao contrato social, quais sejam, o direito à vida, o direito à liberdade e 

o direito de propriedade. Todos os direitos fundamentais precisam de ins

trumentos protetivos. Em relação ao direito à vida temos, por exemplo, 

o instrumento da segurança pública. Em relação ao direito à liberdade 

temos o instrumento do process oflaw. Já em relação ao direito de pro

priedade temos como um dos instrumentos protetivos o seguro. 

O seguro é, sem sombra de dúvidas, valiosa ferramenta para a con

secução da paz social, pois permite a proteção da propriedade contra os 

infortúnios que podem vir da natureza ou de conduta humana. 

Assim, senhores e senhoras, convicto da importância de que deba

teremos tão caro tema de tão grande importância à sociedade brasileira, 

declaro abertos os trabalhos, deixando-os, apesar do racionalismo do 

tempo em que vivemos, com os seguintes dizeres e exortação: "Ne

nhum homem, por mais inteligente que seja, consegue obter sua própria 

segurança, se primeiro ele não aceitar o seguro proposto por Cristo no 

Evangelho, proposto seguro em defesa da dignidade do próprio homem". 

Declaro abertos os trabalhos e desejo grande sucesso, grande entendi

mento e grande debate neste evento. 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

Minhas palavras serão breves e de boas-vindas. 

Inicialmente saúdo o ministro Humberto Martins que preside esta 

mesa como o nosso coordenador do Conselho da Justiça Federal- o CJF 

-, que é a entidade do nosso Tribunal que está organizando este evento . 

A minha saudação também ao doutor Ernesto Tzirulnik, que é o 

presidente do IBDS e que foi o grande idealizador deste evento, reali

zado em curto espaço de tempo, e graças a exatamente o seu espírito 

empreendedor em tomo das ideias relativas ao contrato de seguro, de 

uma lei especial. 
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Saudação também muito especial aos integrantes da mesa, professor 

Rubén Stiglitz e o professor João Calvão da Silva, que serão os pales

trantes da abertura do evento. Saudação igualmente especial aos nossos 

colegas de Superior Tribunal de Justiça aqui presentes, além do minis

tro Humberto Martins, ministro Herman Benjamin, ministro Mauro 

Campbell Marques, ministro Marco Buzzi, ministro Paulo Dias Moura 

e ministra Regina Helena. É uma grande satisfação tê-los aqui nesta ce

rimônia de abertura. Saudação muito especial ao nosso deputado federal 

Moreira Mendes, uma satisfação estar aqui conosco em nosso tribunal; e 

ao desembargador federal Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, que 

é irmão do nosso homenageado. 

Agradecimento ao ministro Felix Fischer, presidente do nosso Tri

bunal, por todo o apoio a este evento. Agradecimento tanto ao ministro 

Humberto Martins, como ao ministro Arnaldo Esteves Lima, as pessoas 

que abriram todo o espaço para a realização deste Congresso em tão 

curto espaço de tempo. Também os agradecimentos a todas as pessoas 

envolvidas na organização, os funcionários do nosso tribunal, os funcio

nários do CJF, as pessoas vinculadas ao IBDS que também realizaram 
um trabalho extraordinário para realmente colocar em prática um con

gresso desta magnitude, que foi todo ele estruturado em tomo de no má

ximo três meses. Então realmente é um trabalho muito impressionante de 

todo esse grupo de pessoas. 

Serão três dias de trabalhos iniciando hoje, discutindo os mais dife

rentes temas relativos ao contrato de seguro. São convidados professores 

de várias partes do mundo, em que inclusive já existem leis especiais 

sobre o contrato de seguro, e com destaque hoje aqui na mesa de honra 

aos professores Rubén Stiglitz da Argentina e o professor João Calvão da 

Silva de Portugal, e, além disso, ao longo das nossas exposições outros 

professores virão. Também algumas das maiores autoridades a respeito 

do contrato de seguro do Brasil, que discutirão vários temas polêmicos. 

Não vou me adiantar nesses aspectos, a minha intenção apenas, neste 

momento, é dar as boas-vindas e agradecer a todas as pessoas que cola

boraram na organização deste evento. 


