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induzidos pela globalização.
Nestes horizontes, cartas de 

conforto podem não ser tão confor-
táveis se considerarmos a sua limi-
tação de uso em processos movidos 
pela companhia contra os próprios 
beneficiários, usual inexistência 
de previsão em ressarcimento de 
prejuízos decorrentes de processos 
criminais, facilidade de revogação 
unilateral e vigência estrita ao 
tempo de relacionamento entre o 
executivo e a empresa.

Já em relação ao D&O, é usual- 
mente negligenciado o tema da 
cobertura securitária dos profissio-

nais após o desligamento da empresa e as obrigações 
deste para com a empresa seguradora na preserva-
ção da apólice após o término do seu vínculo com a 
empresa. Negligência no momento da contratação 
no que se refere a este tema, mas, principalmente, 
negligência do próprio profissional em ser diligente 
e acompanhar o andamento da relação da empresa 
com a seguradora após a sua saída da empresa.

Da mesma forma que após um casamento sempre 
existirá o ex-cônjuge, em um desligamento institu-
cional sempre haverá uma ex-empresa contratante, 
que continua assumindo responsabilidades, gerando 
novos riscos e possivelmente comprometendo ações 
ocorridas nas gestões anteriores, com riscos efetivos 
de perda de direitos de administradores anteriores.

Desta forma, se você já se desligou de uma em-
presa ou está em processo de desligamento, além 
das obrigações necessárias para rescisão do contrato, 
faça uma cópia do contrato de seguro, contate o 
agente da empresa seguradora e reveja todas as obri-
gações acessórias que a empresa deve tomar, bem 
como aquelas que você pessoalmente deve cumprir 
para que os seus bens pessoais estejam protegidos 
de dívidas e demandas judiciais da ex-empresa con-
tratante, a fim de não tê-los atingidos em razão do 
cargo que exerceu.

Com o amadurecimento das 
estruturas de Governança Corpo-
rativa e a constante renovação de 
conselheiros e executivos que o 
mercado tem vivenciado, ferramen-
tas importantes têm sido utilizadas 
para tranquilizar os administrado-
res no exercício de sua atividade 
profissional. O Seguro de Respon-
sabilidade Civil de Administradores 
(D&O - Directors’ and Officers’ 
Insurance) e a carta de conforto, 
principais instrumentos adotados, 
têm por intuito proteger os bens 
pessoais dos administradores de 
dívidas e demandas judiciais da 
empresa contratante, que podem ser atingidos em 
razão do cargo que exercem.

A contratação de D&O ou a assinatura de carta de 
conforto pode ser uma ação com tônus mais moral 
do que juridicamente eficiente, se o profissional 
responsável por estas ações não estiver ciente dos 
riscos institucionais, do perfil dos gestores e da 
dinâmica histórica de renovação dos profissionais 
premiados com estes instrumentos. Temas como 
valores suficientes para cobertura de sinistros, co-
bertura de cônjuge e herdeiros, gerenciamento de 
crises, indisponibilidade de bens e penhora on-line, 
desconsideração de personalidade jurídica, exclusão 
de riscos e suas interpretações, vigência e renovação 
da apólice, dinâmica de acionamento do seguro e 
cobertura de sinistro, transferência ou rescisão do 
contrato, são temas que demandam atenção especial 
e que podem gerar a perda de direitos.

Com a globalização, o crescimento das empre-
sas e a ocorrência de diversos processos de fusão e 
aquisição, há necessidade de reanálise das apólices 
existentes para constatação de efetiva cobertura 
e eventual renegociação para alargamento da co-
bertura pelos riscos diretos, indiretos e ocultos, 
redução ou mitigação das exclusões e, finalmente, 
alargamento da cobertura pelos riscos geográficos 

D&O E cARTA DE cONFORTO

20

A
D

IT
IV

O
S

 &
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

juRíDIcO

Alvaro Paez Junqueira é advogado, pós-graduado em direito tributário e especialista em direito empresarial. Conselheiro de Administração certificado pelo 
IBGC. Membro do Conselho Consultivo de empresas não listadas, consultor de empresas estrangeiras para investimentos no Brasil e negociador de contratos e 
operações internacionais, com experiência nos EUA, Alemanha, Itália, Turquia, Angola e Cuba. É sênior partner da Paez Junqueira e Del Rio Advogados. É sênior 
partner da ANK Corporate Governance, empresa especializada em Governança Corporativa. alvaro@pjdr.com.br - www.pjdr.com.br - www.ankcorporate.com.br


