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A Constituição Federal está comemorando neste ano de 2018 três décadas e 
assim é mais que bem vindo o reconhecimento da sua contribuição para a 
estabilidade das instituições e da democracia entre nós. Esta 8ª edição da 
Revista Jurídica de Seguros inicia sua seção “Doutrina” com o excelente 
artigo “Constituição e os juízes” do professor e ministro aposentado do 
STF, Eros Grau, seguido de “O dever de prestar declaração de risco no 
contrato de seguro e o Direito Civil Sancionatório” pelo Procurador do 
Estado do Rio de Janeiro, Leonardo David Quintanilha. Em “Opinião”, 
Ricardo Bechara Santos disserta sobre “Prescrição, notadamente no 
Seguro de Responsabilidade Civil”, e Vivien Lys Porto Ferreira da Silva 
sobre “A conquista da consciência do Mercado Segurador em novos 
caminhos de gestão de conflitos”.  A seção de pareceres históricos traz as 
lições do brilhante mestre constitucionalista e ministro aposentado do STF, 
Célio Borja sobre “Cláusula contratual abusiva”. Seguem-se, em 
“Internacional” os artigos do jurista peruano Alonso Nuñez del Prado 
Simons  sobre “Acceso a la información genética, sus riesgos y la posible 
discriminación”,  o de Paulo Medina Magallanes, “La prescrición de los 
contratos de seguros en México” e, fechando a seção, o de autoria do jurista 
português Francisco Rodrigues Rocha, “Sub-rogação do segurador nos 
seguros de danos nos direitos português e brasileiro: eficácia, âmbito de 
aplicação, exceções oponíveis e ónus de não a prejudicar”.  Em “Legislação, 
“O regime repressivo no mercado segurador. Evolução. Atualização da 
legislação que dispõe sobre a matéria” por Suely Molina, e “Segurança no 
trânsito” por Gloria Faria.  Completando a edição, a seção de 
“Jurisprudência Comentada” traz “Comentários a voto do Ministro Ricardo 
Cueva, no REsp. nº 1.665.701, sobre excludente do risco da embriaguez e 
agravamento de risco no seguro de vida” por Ricardo Bechara, o 
“Comentário ao CPC: incidentes de assunção de competência - IAC 
instaurados no Superior Tribunal de Justiça” por Luis Antonio Giampaulo 
Sarro e, “ Prescrição intercorrente em processos administrativos” por 
Landulfo de Oliveira Ferreira Junior.

Boa leitura! 
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