
Seguros, 
Resseguros e 
Previdência privada

Prática Band #1 no Chambers Latin 
America e Global desde 2011

A prática de Seguros, Resseguros 
e Previdência do Mattos Filho é 
reconhecida por seus clientes e parceiros 
como líder de mercado.

Nosso time é composto por profissionais qualificados 

para tratar de uma vasta gama de assuntos relacio-

nados ao mercado securitário, ressecuritário e de 

previdência privada incluindo, dentre outros:

• Fusões e aquisições;

• Assessoria societária em geral;

• Constituição de seguradoras e resseguradoras;

• Transferência de carteira;

• Previdência complementar;

• Assessoria em questões regulatórias;

• Elaboração de opiniões legais relacionadas a te-
mas complexos do mercado; 

• Produção de clausulados de apólices; 

• Produção e negociação de contratos de resseguro;

• Elaboração e negociação de contratos de distribui-
ção e bancassurance; 

• Registro e renovação de autorização de ressegura-
doras estrangeiras; 

• Defesa de sociedades reguladas e seus administra-
dores em processos administrativos sancionadores; 

• Atuação como peritos em tribunais estrangeiros 
em assuntos securitários e ressecuritários; 

• Desenvolvimento e realização de cursos in company.

Sinistros/Contencioso e Arbitragem:

• Regulação de sinistros de D&O, E&O e garantia;

• Assessoria jurídica na regulação de sinistros de 
seguros patrimoniais e de engenharia; 

• Defesa dos interesses de seguradoras em diver-
sas ações judiciais envolvendo seguros D&O, E&O, 
garantia, engenharia, patrimoniais, dentre outros; 

• Defesa de seguradoras e resseguradoras em pro-
cedimentos arbitrais; 

• Defesa dos interesses de seguradoras em ações 
coletivas e ações civis públicas. 



Nossos reconhecimentos

Nossa sócia e nossos sócios

Insurance & Reinsurance (2013-2020).

Insurance (2011-2021).
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