
REUNIÃO DO CONSELHO EMPRESARIAL DE SEGUROS, CONJUNTA COM 
O CONSELHO EMPRESARIAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DA ACMINAS, 
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2021 ÀS 16H30, VIA SISTEMA ZOOM 

 

PRESENÇAS: Presidente José Anchieta da Silva, Presidente Conselho Seguros 
Sérgio Frade, Presidente Conselho de Assuntos Jurídicos João Café Novais, 
Vice-presidente Marcos Brafman, o Palestrante Fernando Saccon 
(Superintendente de Linhas Financeiras da Zurich do Brasil), Landulfo de 
Oliveira Ferreira Junior, Octávio Elísio de Brito, Hélio Faria, Cláudio Motta, 
Rowan Pedro, Eduardo Santana, João Paulo Mello, Denise Salomão, José 
Osvaldo de Miranda, Raquel Ferreira e demais convidados 

ABERTURA: O Presidente José Anchieta da Silva, deu início aos trabalhos 
parabenizando ao Sérgio Frade e confrades presentes, a Marcos Brafman pela 
condução da coordenação dos Conselhos. O Sérgio não se preocupa apenas 
com o Conselho, mas também com os temas novos e atuantes. A ACMinas não 
parou nesta pandemia e realiza de 4 a 5 eventos semanais. Dentre eles, o Grupo 
de Trabalho coordenado pela Dra. Mizabel Derzi, que tratará da Reforma 
Tributária, tendo em vista que o Brasil nunca fez uma reforma e este nosso 
trabalho tem outra característica. Fará um levantamento histórico de todos os 
processos que já existem e que foram engavetados. É um Grupo de Trabalho 
que se desdobrará em âmbito Municipal, Estadual e União. Faremos realizar na 
próxima sexta-feira uma reunião Plenária da Diretoria e dos Associados, e 
sintam-se todos convidados a participar, com a Dra. Mizabel que falará sobre o 
assunto. “Quero cumprimentar meu amigo Dr. José Osvaldo de Miranda que vejo 
na tela”.  

Coordenador dos Conselhos Empresariais Marcos Brafman – Boa tarde a 
todos, agradeço ao Presidente Anchieta, sempre presente e apoiando os 
Conselhos em suas atividades. Agradeço ao Fernando Sarcom, pela 
apresentação que será proferida, ao Sérgio Frade, sempre atuando em reuniões 
conjuntas, fazendo uma sinergia e mais que isto, com temas de interesse dos 
Conselheiros, dos nossos Associados, e da ACMinas, hoje atuando junto ao 
Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos com o Dr. João Café. Parabéns e 
uma ótima reunião a todos.  

Presidente do Conselho Empresarial de Seguros Dr. Sérgio Frade - 
Inicialmente, agradeço a participação de todos os membros da ACMinas e 
convidados para mais este encontro técnico de debates abordando tema 
relevante para o setor empresarial e profissionais que nele atuam, em especial 
seus administradores. O Conselho de Seguros da ACMinas, juntamente com 
o Conselho de Assuntos Jurídicos pretendem neste encontro apresentar e 
debater os riscos relacionados à gestão dos administradores de empresas, não 
limitando-se aos diretores, mas também seus conselheiros, gerentes, 
advogados, gestores de riscos e colaboradores, riscos dos administradores 
relacionados aos erros e omissões cometidos nos exercícios de suas funções à 
luz de sua responsabilidade legal, estatutária e moral. A partir da decretação da 
pandemia, muitas empresas passaram (e estão passando) por dificuldades 



financeiras, consequência da crise provocada pelo novo coronavírus e que 
impactou negativamente empresas de diversos setores. Há também uma 
preocupação elevada com riscos de insolvência/falência. Em um cenário como 
este, há a possibilidade de as decisões dos administradores passarem a ser alvo 
de questionamentos, inclusive quanto ao cumprimento das políticas de 
governança das empresas. Temos também os riscos relacionados à 
contaminação de empregados, riscos cibernéticos, tributários, os Ipos, as ofertas 
no mercado de ações, fusões e aquisições e sobretudo aos cumprimentos das 
regras de governança corporativas. São muitos os riscos e desafios! Para este 
encontro técnico convidamos o Fernando Saccon que é head de riscos 
financeiros e de garantia da Seguradora Zurich para compartilhar sua 
experiência nos processos de aceitação dos riscos D&O. Na sequência teremos 
a participação do João Café, Presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos da 
ACMinas e também do Landulfo de Oliveira Ferreira Júnior, vice-presidente do 
Conselho de Seguros – ambos abordarão os aspectos jurídicos. Para começar, 
convido o Fernando Saccon para compartilhar sua experiencia sobre.  
Primeiramente: ► os administradores podem de fato se proteger dos riscos 
relacionados às suas funções através do seguro D&O? ► o mercado brasileiro 
está apto para atender ás exigência dos programas de compliance? ► a 
pandemia de fato impactou o seguro D&O? ►em termos de coberturas e preço 
quem pode ser segurado? ► o que as seguradoras estão observando / 
analisando com maior rigor as empresas tomadoras do seguro? ►quais são os 
sinistros mais recorrentes? ►o que você aconselharia a uma empresa a 
observar no momento de receber uma oferta de cobertura? 
 
Apresentação Fernando Saccon / Superintendente de Linhas Financeiras 
da Zurich do Brasil – “Obrigado a todos, ao Sérgio pelo convite, ao Presidente 
Anchieta pela abertura do espaço para debater um assunto importante. O Seguro 
D&O, enquadrado como seguro de responsabilidade civil, com propósito de 
proteger o patrimônio dos empresários. Todos que estão á frente de uma 
empresa são considerados segurados por esta apólice. É um produto que existe 
no Brasil desde o ano 2000 e vem crescendo muito em prêmios e em sinistros. 
E crescem devido a Operação Lava Jato em 2014/2015. Empresas voltadas pela 
ação, aplicação em bolsa de valores, processos criminais da Receita Federal e 
em Processos Administrativos, que vem revigorando o mercado com novas leis. 
Sua característica é o adiantamento da despesa para sua defesa, mas se ao 
final do julgamento ficar caracterizado a prática do crime, isto acarretará na perda 
dos direitos e na devolução de todo valor recebido. Este seguro passa também 
pelos crimes ambientais, como o ocorrido em Minas Gerais em que esteve 
envolvido os diretores das empresas. Com relação á Pandemia, avaliamos as 
empresas de maneira mais ampla, verificando se há algo que possa ser 
agravado pela pandemia, que traz diversos desafios como situação financeira e 
a governança ou algo que possa ser agravado pela Pandemia. Também os 
riscos cibernéticos que também pode trazer riscos aos administradores, que 
também poderá trazer reclamações pela quebra de sigilo e tem que se adequar 
á nova lei LGPD. Muito se fala sobre governança, social que tem sido uma 
exigência dos consumidores e passam a ser também uma preocupação dos 
administradores. Obrigado! 
 



Presidente do Conselho Empresarial de Seguros Sérgio Frade – Muito 
obrigado Fernando. Foi muito boa esta parte inicial, que mostra o que o mercado 
está vivendo. Passo agora ao Presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos 
João Café, para suas ponderações. 
 
Presidente do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos Dr. João Café 
Novais – Obrigado ao Sérgio pelo convite de fazermos esta reunião conjunta o 
que é um fator de prestígio para a ACMinas e obrigado pelo apreço ao meu 
Conselho. Cumprimento ao Fernando pela exposição, com tema importante não 
só para os operadores de seguro, mas para também para os operadores de 
direito para o consumidor final. Este é um tema muito importante, visto que a 
cada dia, os empresários estão se responsabilizando pela gestão da 
administração das empresas. Não há como administrar sem o seguro D&O, da 
maior importância e vital para que o administrador quando à frente de uma 
empresa se sinta amparado, com as questões trabalhistas, tributárias e da área 
criminal. A Lei de improbidade administrativa é clara quando há atos ilícitos, 
enriquecimento ilícito, que exige uma defesa especializada em que o réu não 
tem condições de arcar com o custo. Vê-se diante deste quadro, a importância 
deste produto, do corretor de seguros para que o administrador e todos os 
usuários deste produto, possam gerenciar e administrar com mais tranquilidade.  
 
Presidente do Conselho Empresarial de Seguros Sérgio Frade – Obrigado 
João Café, foi muito feliz nas diversas colocações. Todos as pessoas que 
assumem a posição na gestão de uma empresa, sabem dos riscos e buscam 
esta proteção. Precisamos de fato do amadurecimento do mercado, todas as 
Companhias honram seus contratos e as Seguradoras precisam sim, avaliar e 
mostrar todas as condições baseadas no levantamento de riscos, antes da 
efetivação do contrato. Com isto, os contratos poderão ser mais abrangentes ou 
não. E aí, começa as diferenças entre uma seguradora e outra. Quero agora 
passar a palavra ao Landulfo para suas colocações. 
 
Vice-presidente do Conselho Empresarial de Seguros Landulfo de Oliveira 
Ferreira Júnior – Boa tarde a todos, excelentes ponderações do João Café, que 
é um grande conhecedor da área jurídica, bem como empresarial. Cumprimento 
o nosso decano Miranda e ao Fernando também. As ponderações do Fernando, 
João Café e Sérgio Frade, já abrangeram todas as minhas colocações. Vamos 
lembrar: ►importância dos corretores de seguros; ►D&O e I&O essencial para 
as atividades de colocação do seguro no mercado; ► no D&O temos a figura 
muito importante, que é o adiantamento dos custos de defesa do administrador. 
Este universo ainda é muito desconhecido, temos poucas figuras de seguros no 
Brasil; ► universo mais tranquilo, quando o mercado perceber maior vulto ele 
terá que se, pois, é gestor de produtos de terceiros e este sobe e desce de (taxas, 
limitações, coberturas). Temos no mercado uma sociedade propensa de riscos 
que trará para o mercado uma nova forma de gestão das empresas. O certo é 
que o seguro e o dolo não andam juntos e necessário será olhar este momento 
vendo se o seguro pode cobrir. Creio ser estas as minhas colocações, obrigado! 
 
Considerações finais: Fernando Saccon – Agradeço a todos pelos 
comentários do Landulfo e do Dr. João, todos são pertinentes. Tudo o que vem 
acontecendo desde 2014 fez com que o mercado se ajustasse. O Brasil tornou-



se mais atuante depois de tudo o que aconteceu e os produtos foram 
repaginados para um entendimento mais claro. O próprio órgão regulador 
(Susep) estimula que as empresas e as seguradoras saiam deste mundo padrão 
e se enquadrem nos moldes, com cláusulas mais objetivas. Situação de 
governança, social, questão ambiental, estão mais em evidência. Como tratar 
seus funcionários, clientes e a comunidade em que está inserida, está sendo 
observado, colocando na prática e não ficar no papel e  que está sendo proposto 
para os próximos anos.  O processo tem que ser transparente e assertivo e a 
Seguradora vai ajudar da melhor forma possível. O Corretor quer ser parceiro.  
 
João Café Novais – O artigo 158 da lei da sociedade cai como uma luva: o 
administrador não será responsável, mas sim a empresa, mas ele será 
responsável pelos prejuízos causados. O Seguro não foi fito para pagar o ilícito. 
A questão é não identificar a responsabilidade do administrador com bloqueio de 
bens e precisa de uma defesa e neste momento a Seguradora aceita, pois não 
há dolo.  Este é um problema no Brasil de tantas corrupções. É o momento de 
tensão interna e externa cuja única solução está com as Seguradoras, mas as 
apólices devem ser óbvias e claras, para onde e quando ser devido. 
 
Fernando Saccon - Tem haver também com a transparência e discutir na 
contratação do produto que, como regra é uma das primeiras exclusões: 
conduta, ato doloso. A exclusão não se aplica de imediato e só em um processo 
administrativo que não cabem mais recursos que reconheça sua intenção ilícita 
ou se houver uma confissão. E sendo assim procede a devolução do valor 
recebido da Seguradora. A regra é o adiantamento dos valores e aguardar a 
decisão. Havendo deferido a intenção dolosa ou não. Mas, é importante observar 
nas propostas todos os pontos de exclusões.  
 
Presidente do Conselho Empresarial de Seguros Sérgio Frade – O primeiro 
clausulado veio do mercado americano. A versão sempre contemplou a 
possibilidade do adiantamento com futura devolução. Isto aconteceu com ênfase 
no Mensalão com o pagamento e na conclusão, sendo julgado condenado, ela 
devolve o valor pago e na Lava Jato, já com cláusulas de exclusão e o inverso: 
“não paga e se for absolvido recebe”. Fernando Saccon – O mercado foi se 
ajustando e não aceitando situações, mudando a estrutura. A regra geral ainda 
existe. Sérgio Frade – As recentes decisões do Supremo Tribunal Superior com 
a abertura dos casos antigos, dará novamente o direito de solicitar às 
Seguradoras. Isto é um risco atual que está impactando na decisão da gestão, 
das empresas. Sobre o meio ambiente, o seguro é um meio de proteção. 
Agradeço ao Fernando pela sua experiência, ao João Café pela sinergia e ao 
Landulfo pelas suas considerações.  
 
Vice-presidente e Coordenador dos Conselhos Marcos Brafman – Obrigado 
pela apresentação. Gostaria de saber se o seguro alcança o Conselho de 
Administração? Sérgio Frade – Todo o Conselho, desde o Presidente, diretores 
e todos os que representam a empresa. José Osvaldo de Miranda – Agradeço 
ao Anchieta e ao Landulfo pelas palavras. Parabéns pela palestra, foram 3 
excelentes expositores. Apenas 2 observações: 1º - Feliz a Seguradora que 
recebe o respaldo da ACMinas para este assunto/tema. 2º - “Se não quer ter 
problemas com sinistros, faça então uma boa venda”. 



 
ENCERRAMENTO – Por não haver mais assuntos em pauta, o Presidente 
Sérgio Frade, agradeceu a presença de todos, relatando que novos temas e 
palestras estão sendo estudadas e em breve encaminharemos o convite. Belo 
Horizonte, 24 de maio de 2021 
 
 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
Por Margareth Viegas – Secretaria Geral 

 


