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SEGUROS E
RESSEGUROS



Trench Rossi Watanabe atua em cooperação com o escritório de internacional Baker McKenzie, 
presente em mais de 40 países.

Gerenciar riscos é um dos maiores 
desafios dos negócios. Seja segurado ou 
seguradora, deve-se ter credibilidade, 
adotar práticas comerciais idôneas e ter a 
orientação certa para ser bem 
sucedido.

As empresas confiam nas seguradoras 
para que as auxiliem a limitar sua 
exposição a riscos e a variedade de 
produtos e serviços de seguros disponíveis 
no mercado pode tornar difícil a escolha 
da cobertura certa. 

A área de prática de seguros e 
resseguros de Trench Rossi Watanabe 

ATUAÇÃO COM CONFIANÇA
oferece serviços jurídicos abrangentes ao 
setor de seguros e seus clientes. No Brasil, 
nosso escritório é focado no desenvolvimento 
de estratégias eficientes, a fim de auxiliar 
segurados e seguradoras a gerir riscos e 
reduzir sua exposição a eles.

Oferecemos acesso imediato aos maiores 
centros de negócios e seguros do mundo. 
Além disso, contamos com o conhecimento e 
a experiência de nossos profissionais das 
áreas de direito fiscal, fusões e aquisições, 
reestruturação empresarial, mercado de 
capitais, financeira e direito comercial inter-
nacional



Assessoria jurídica em produtos de seguro e 
resseguro em geral, incluindo questões relativas à 
contratação de seguro no exterior ou em moeda 
estrangeira.

COMO PODEMOS AJUDAR
Consultoria

Assistência jurídica em assuntos envolvendo seguros e 
resseguros, falência, recuperação judicial, fusões e 
aquisições, reestruturação e garantias internacionais.

Estrutura Corporativa

Assistência e consultoria jurídica em produtos de 
seguro, incluindo garantia e indenização (represen-
tações e garantias), soluções de seguros e transferên-
cia de litígios, entre outras, em assuntos fiscais, 
societários e ações judiciais.

Produtos de Seguros Transacionais

Planejamento fiscal; contratos de prestação de 
serviços terceirizados, representação e intermediação; 
consultoria jurídica em riscos políticos e riscos 
relacionados a crédito fiscal, energia, meio-ambiente, 
construção, transporte, instituições financeiras e 
gestão empresarial.

Outros Assuntos

Assistência jurídica na estruturação de produtos de 
poupança de longo prazo e aposentadoria/
previdência, seguros dotais, seguros resgatáveis 
em vida e produtos semelhantes, bem como 
consultoria jurídica nesses assuntos.

Aposentadoria/Previdência

Análises de adequação e assistência em 
estruturação de política regulatória; negociações 
com autoridades, incluindo SUSEP (Superintendência 
de Seguros Privados).

Assuntos Regulatórios
Consultoria e assistência jurídica na revisão de 
redação de políticas e implementação de 
programas de seguro, incluindo D&O e outros 
semelhantes no Brasil.

Produtos de Seguro de Linha Financeira

Análise, negociação e elaboração de propostas 
de seguro-garantia e respectivas indenizações 
(contragarantias), bem como direitos de garantia; 
assistência em seguro-garantia de obrigações 
contratuais no Brasil, entre outras (concessões 
governamentais, direitos alfandegários, títulos de 
dívida court bonds, etc.).

Seguro-garantiaAssistência jurídica em transferências de carteira 
de seguros, assessoria jurídica em desenvolvimento 
de novos produtos e cessação de atividades.

Gerenciamento de Carteira

Assistência na obtenção de autorização da SUSEP 
para constituição e operação de seguradora, 
resseguradora local, admitida e eventual e demais 
entidades sujeitas a registro na SUSEP, incluindo a 
elaboração dos atos societários e demais docu-
mentos legais pertinentes e a comunicação com a 
SUSEP.

Registro de Entidades Reguladas pela SUSEP

Nosso Escritório está entre os líderes nas áreas de Seguros e 
Resseguros no Chambers Latin America. A publicação destaca a 
habilidade do grupo para conselhos em assuntos regulatórios e 
corporativos, incluindo joint ventures e fusões. Anna Tavares de Mello 
lidera o departamento.

A edição 2018 conduziu uma pesquisa com mais de 700 
representantes das maiores empresas do Brasil. Trench Rossi 
Watanabe é citada em todas as 19 áreas pesquisadas pela 
publicação.

A edição 2019 recomenda Trench Rossi Watanabe, 
destacando a qualidade e o expertise de seus advogados na 
área de Seguros e Resseguros. Anna Tavares de Mello é 
conhecida por seu expertise em seguros dentro de uma 
prática corporativa ampla.

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS

CHAMBERS LATIN AMERICA

ANÁLISE ADVOCACIA 500

LATIN LAWYER 250
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CONTATOS
Anna T. Mello (Rio de Janeiro)
Tel: + 55 21 2206 4915
anna.mello@trenchrossi.com
 

São Paulo
Rua Arq. Olavo Redig de Campos, 105 - 31º andar
Edifício EZ Towers Torre A - 04711-904
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: +55 11 3048 6800
Fax: +55 11 5506 3455

Rio de Janeiro
Rua Lauro Muller, 116, Cj. 2802
Ed Rio Sul Center, 22290-906
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: +55 21 2206 4900
Fax: +55 21 2206 4949

Brasília
SAF/S Quadra 02 - Lote 04 - Sala 203
Ed. Comercial Via Esplanada - 70070-600
Brasília - DF - Brasil
Tel.: +55 61 2102 5000
Fax: +55 61 3323 3312

Porto Alegre
Av. Soledade, 550
Cj. 402, 403 e 404 - 90470-340
Porto Alegre - RS - Brasil
Tel.: +55 51 3220 0900
Fax: +55 51 3220 0901


