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SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL 

ADVOGADOS E ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA 
Peças apócrifas, recursos desertos e intempestivos, preclusão, prescrição... 

Parece grego?!  Fique tranquilo, vamos traduzir o “juridiquês” para você entender quais são os 

riscos específicos do advogado e como a apólice é fundamental para a proteção deles. 

Qual a franquia adequada para cada risco, quem e o que está coberto pela apólice, como 

contratar e quais pontos de atenção devem ser observados. 

 

Inscrições: Clique aqui 

 

Público Alvo: 

Corretores de seguros e resseguros. 

Profissionais das seguintes áreas securitárias: comercial; subscrição; produtos e; sinistros. 

Advogados e escritórios de advocacia.  

Profissionais de empresas que realizam a análise e regulação de sinistros. 

Profissionais de empresas que exigem a contratação desse seguro para advogados. 

 

Competências desenvolvidas com a participação no curso: 

 Compreender o risco de um advogado, observando as necessidades específicas de 

acordo com o perfil de cada escritório/profissional e as correspondentes coberturas de 

seguro. 

 Verificar qual a franquia/participação obrigatória adequada para cada perfil de risco. 

 Atentar para as exclusões que podem restringir cobertura. 

 Contratar corretamente um seguro para atender exigência contratual 

 Argumentos para convencer um advogado em 10 minutos a contratar um seguro de 

RCP para proteger seu patrimônio e sua reputação profissional. 

 

Material de Apoio: 

Apostila com a apresentação completa e exemplos reais de sinistros. 

 

CONTEÚDO DO CURSO 

 

Teste de conhecimento 

Para autoconhecimento, não é necessário compartilhar o resultado 

http://bit.ly/formpadrao
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Noções gerais 

O que é E&O (RC Profissional) 

Entendendo o risco com exemplos de falhas profissionais 

A quais riscos os advogados estão sujeitos? 

Preclusão 

Prescrição 

Peças Apócrifas 

Revelia 

Recursos Intempestivos 

Recursos Desertos 

Consultorias Equivocadas 

Falhas no substabelecimento de outro advogado 

 

Coberturas Básicas 

Responsabilidade Civil Profissional 

Quem define a Responsabilidade Civil Profissional? 

Decisão judicial transitada em julgado 

Decisão em procedimento arbitral 

Procedimento administrativo 

Acordo autorizado pela Seguradora 

Perda de uma chance 

Custos de Defesa – o próprio segurado pode se defender? 

 

Segurado 

Pontos de atenção à definição padrão de Segurado no RCP 

Advogados associados e consultores estão cobertos na apólice? 

E os advogados correspondentes?  

Se os estagiários e outros funcionários sem OAB cometerem falhas, há cobertura na apólice? 

 

Pontos de atenção 
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Territorialidade 

Seguro para atender exigência contratual 

Como o contratante (terceiro) preserva seus direitos - Quais documentos solicitar 

 

Contratação do Seguro 

Pessoa física 

Pessoa jurídica 

Qual limite contratar 

O risco é de frequência, severidade ou ambos? 

 

Franquia 

Diferença entre franquia e participação obrigatória 

Como avaliar a franquia mínima ideal e ponderar custo X participação obrigatória 

 

Questionário 

Qual o impacto das perguntas na precificação do risco e franquia 

A importância do correto preenchimento 

 

Exclusões 

Atos dolosos 

Restituição de honorários 

Insolvência ou falência 

Multas e penalidades 

Responsabilidade assumida pelo segurado 

Falha profissional de atividade diversa das informadas pelo segurado 

Administrador de falência, representante legal e diretor 

Consultoria financeira 

Cyber 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 Inscrição: será efetivada somente após o envio do formulário e concluído o pagamento. 

 Certificado de conclusão: será entregue em PDF por e-mail em até 3 dias úteis após o 

curso. 

 Investimento: O pagamento pode ser realizado à vista por boleto bancário ou em até 

5 parcelas sem juros no cartão de crédito. Está incluída a inscrição do curso, material de 

apoio e Certificado de Conclusão. 

 Não formação de turma: caso o número de inscritos não atinja o número mínimo para 

realização do curso, será efetuada a devolução integral do valor da inscrição. Não nos 

responsabilizamos por quaisquer outras despesas. 

 Atraso: tolerância de 20 minutos. 

 Cancelamento: até 7 dias úteis antes do curso haverá a restituição total do valor ou 

alteração para outra turma. Com menos de 7 dias úteis não haverá restituição ou 

possibilidade de alteração de curso.  

http://bit.ly/formpadrao

