Seguro de Responsabilidade Civil
D&O
(Directors and Officers)

O ônus de liderar….

“... Construí um patrimônio sólido depois de muitos anos de trabalho.
Infelizmente não posso usufruir de nada com tranquilidade...”
Executivo de uma grande empresa, lamentando a situação de insegurança em que se encontram os tomadores de decisão.

Responsabilização dos Líderes

As posições de liderança trazem diversas possibilidades de responsabilização pessoal dos administradores /
executivos por reclamações originadas por:

Concorrentes

Fornecedores

Investidores

Órgãos Reguladores

A Própria Empresa

Executivo

Empregados
Órgãos Fiscalizadores

Governo / Fisco
Credores

Ministério Público

Clientes

Sócios / Acionistas

Exposição dos D&O’s

Quais os riscos?
A legislação estabelece que executivos são pessoalmente responsáveis pelos atos e omissões
relacionados à gestão da empresa.
Onde estão os riscos?
Executivos podem ter que responder com seu patrimônio pessoal em reclamações de natureza cível,
tributária, regulatória, ambiental, trabalhista, concorrencial, penal, consumerista, previdenciária.
Como um Seguro mitiga esses riscos?
• Protege os bens pessoais de executivos;
• Assegura tranquilidade para a tomada de decisões;
• Resguarda o patrimônio de ex-gestores;
• Representa um diferencial para a contratação, podendo fazer parte do pacote de benefícios;
• Cada vez mais é exigido para aceitação do cargo.

Exemplos de Sinistros

Exemplo de sinistro

Ex- Diretor de Administração de Banco teve os bens pessoais apreendidos por decisão do Poder
Judiciário, após indiciamento em Operação realizada pela Polícia Civil, por suposto desvio de verbas
públicas. Houve bloqueio de diversas contas bancárias utilizadas para receber salário e aposentadoria.
A relatora do caso afirmou que a natureza do bloqueio de bens e ativos seria definitiva, no sentido
estrito e terminativo do mérito e destacou que a
apreensão seria “razoável e proporcional”, já que realizada para garantir o ressarcimento de
“volumosos recursos públicos” desviados.
Pergunta: A situação acima exposta teria cobertura em uma Apólice de D&O? Em qual cobertura o
caso se enquadraria?
Resposta: Enquanto houver direito de o segurado recorrer, a apólice paga Custos de Defesa e os
valores mensais equivalentes ao último salário para arcar com suas despesas. Caso haja condenação
alegando dolo ou má-fé na ação, será aplicada a exclusão de Conduta.

Exemplo de sinistro

As ações de uma Companhia listada na Bovespa passaram por um dia extremamente negativo,
figurando entre as ações mais desvalorizadas da BM&F Bovespa que, em dia ruim para o investidor,
fechou em baixa de 3,85%. A Bolsa tem suspendido constantemente as negociações com os ativos da
Companhia na tentativa de arrefecer os níveis de volatilidade. No último negócio realizado antes da
suspensão, os papéis foram negociados a cotação 54,77% menor que o fechamento anterior,
resultando em uma queda de mais de 80% em apenas três dias.
Pergunta: A situação acima exposta teria alguma cobertura de uma Apólice de D&O, que poderia ser
acionada para dirimir os efeitos causados por essa desvalorização? Em qual cobertura o caso se
enquadraria?

Resposta: Observados os Termos e Condições da apólice, se um diretor fosse processado por uma má
gestão vinculada a isso, ele teria cobertura; já a Empresa também tem cobertura pela extensão
Gerenciamento de Crise, que paga as despesas da empresa para responder a evento tão crítico.

Exemplo de sinistro

Um empregado de uma empresa de construção de plataformas de petróleo era responsável por uma
obra que sofreu um acidente que causou danos corporais a diversas pessoas. Este empregado foi
processado e considerado responsável pelo acidente por não seguir certas normas de segurança.

Pergunta: O empregado neste caso concreto, possui cobertura dentro de uma apólice de Diretores e
Administradores? Por que sim ou não?

Resposta: Ele tem cobertura pois algumas Seguradoras possuem uma definição ampla de Pessoa
Segurada, que cobre qualquer Empregado em sua função na empresa. No caso, o empregado teria
cobertura, mesmo que não seja um Diretor ou Conselheiro.

Exemplo de sinistro

Certo diretor de empresa de plásticos e embalagens decide deixar a Companhia durante o período de
vigência de sua apólice de D&O. 10 anos mais tarde, este ex-diretor é processado por deixar de
recolher o INSS dos funcionários da empresa a época em que trabalhava para esta Sociedade
detentora da apólice.

Pergunta: O diretor pode procurar cobertura na apólice de D&O mesmo 10 anos depois de ter deixado
a empresa? Baseado em qual extensão de garantia?

Resposta: Sim, pois há Prazo Complementar Perpétuo para demissões voluntárias na apólice de
algumas Seguradoras.

Exemplo de sinistro

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que um dos irmãos de determinada companhia de
bebidas, dona de famosa Cachaça, pague uma indenização de cerca de R$ 13 milhões à empresa. Ele é
acusado pelo irmão de ter cometido várias irregularidades quando foi o gestor da empresa. Entre elas
estariam o aluguel de um Boeing e gastos de hospedagem com celebridades e autoridades convidadas
para uma festa, que somariam despesas de R$ 472 mil. Ele também é questionado por uma parceria
de R$ 447 mil para importação e distribuição de cachaça na Itália. Diante das desavenças entre os
herdeiros, a empresa vem amargando resultados negativos e perdendo participação de mercado. Por
isso, a empresa não distribui dividendos desde 2006.

Pergunta: O acusado teria cobertura dentro de uma apólice de D&O? Tanto para os custos de defesa,
quanto para o pagamento da indenização?
Resposta: Observados os Termos e Condições da apólice, o seguro pagaria os Custos de Defesa e
Indenizações, mesmo que quem o processe seja a própria empresa ou seu sócio.

Solução…

Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil
D&O

Como funciona o seguro?

Contratação:
O Seguro é contratado e pago pela empresa (pessoa jurídica - tomador) em benefício de seus
executivos (pessoa física – segurado);
Quem está coberto (segurado)?
• Membros da Diretoria
• Membros do Conselho de Administração
• Membros do Conselho Fiscal
• Qualquer empregado da Sociedade
O que está coberto?
• Custo de defesa;
• Indenizações;
• Acordos judiciais e extra judiciais.

Como funciona o seguro?

Informações importantes
•

A apólice não é nominal (não é preciso indicar expressamente os executivos);

•

O limite da apólice é compartilhado por todos os executivos;

•

A definição de Pessoa Segurada abrange os atuais, pretéritos e futuros executivos;

•

Cônjuges e herdeiros também estão incluídos na definição de Pessoa Segurada.

Principais Coberturas*
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Proteção da imagem pessoal (Despesa de Publicidade);
Custos de investigação conduzida por órgão governamental;
Custos emergenciais;
Custos de fiança e caução judicial;
Bloqueio e Indisponibilidade de Bens;
Custos de processo de bens e liberdade (para medidas aplicadas por um órgão governamental, tais como
confisco, penhora e bloqueio de bens; proibição temporária ou permanente de desempenho da função;
restrição de liberdade; deportação);
Cobertura para danos morais;
Custos de processo de extradição;
Opção de utilização de apólice internacional;
Prazo complementar perpétuo para aposentados e demissões voluntárias;
Extensão de cobertura para novas subsidiárias:
• Automaticamente, se o total de ativos representar até 30% dos ativos consolidados do Tomador).
• Mediante endosso na apólice, se o total de ativos exceder esse %

* Poderá variar, de acordo com cada seguradora

Principais Coberturas*

Extensões de Cobertura à Sociedade
• Custos de pré-investigação em eventos regulatórios críticos (eventos extraordinários com
reguladores);
• Custos de gerenciamento de crise
• Reclamações relacionadas a valores mobiliários (aplicável apenas para empresas de capital aberto)

Principais Exclusões
• Atos dolosos
• Reclamações e circunstâncias anteriores ao início de vigência da apólice
• Gestão de fundo de pensão

* Poderá variar, de acordo com cada seguradora

Período de Cobertura/Retroatividade

Contratação

Período Anterior a 1ª
Contratação
(Retroatividade)

Vencimento;
Não Renovação

Vigência da Apólice
(1 ano)

Prazo Complementar
3 anos - SEM cobrança
de Prêmio adicional

Prazo Suplementar
1 ano - COM cobrança
de Prêmio adicional

Atos Danosos Cobertos

Período para apresentar a Reclamação

Retroatividade Ilimitada
Cobertura para reclamações decorrentes de fatos geradores anteriores ao início da vigência, desde que o processo
não esteja em andamento.

Perguntas ?

Contato

www.miuraseguros.com.br

11 5585.1200

atendimento.sp@miuraseguros.com.br

