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Evolução Riscos x Seguro 

Riscos 

Seguros 



Riscos na Área de RH 

O Seguro como forma de proteção 



Vida em Grupo 



• Objetivo: 
• Proporcionar um benefício para o bem estar do funcionário 

• Contratação: 
• A Empresa contrata o Seguro 

• Quem está coberto/protegido? 
• EXCLUSIVAMENTE o Funcionário 

• Eventos Cobertos: 
• Morte por qualquer causa  

Seguro de Vida 
em Grupo 



Responsabilidade Civil 

Empregador 



Responsabilidade Civil 
Empregador 

• Objetivo: 
• Proteger a empresa pela responsabilização por acidente de trabalho. 

• Contratação: 
• A Empresa contrata o Seguro 

• O que está coberto? 
• Acidentes de trabalho: 

• Morte; 

• Invalidez Permanente; 

• Ida e volta trabalho em veículo contratado pela empresa 



Reclamações Trabalhistas 

Danos Morais 



Reclamações Trabalhistas - Danos Morais 

Descrição 

• Objetivo : 
• Proteger a empresa de reclamações trabalhistas de seus colaboradores e ex-colaboradores, 

nas quais sejam pleiteadas indenizações por danos morais. 

• Contratação: 
• O seguro é contratado pela empresa. 

• O que está coberto? 
• Custos de defesa; 

• Indenizações por dano moral individual ou coletivo; 

• Acordos judiciais e extrajudiciais (inclusive TACs). 



• Assédio moral; 

• Assédio sexual; 

• Condutas lesivas à honra ou integridade; 

• Discriminação, preconceito; 

• Adoção de normas ou condutas vexatórias; 

• Imposição de metas abusivas; 

• Privação de oportunidades de carreira; 

• Violação de privacidade; 

• Etc... 

Reclamações Trabalhistas – Danos Morais 

Situações cobertas 



Reclamações Trabalhistas 

Empresas Terceirizadas 



Reclamações Trabalhistas 

 Empresas Terceirizadas 

• Objetivo : 
• Proteger a empresa CONTRATANTE por demandas trabalhistas solidárias/subsidiárias 

originadas por empresas terceirizadas. 

• Contratação: 
• O seguro é contratado pela CONTRATADA, tendo como segurado a CONTRATANTE. 

• O que está coberto? 
• Performance (Execução do objeto do contrato); 

• Riscos Trabalhistas. 



Sequestro, Resgate e Extorsão 



• O que está coberto? 
• Sequestro; 
• Extorsão ou Extorsão Mediante Sequestro; 

• Envolvendo ameaça à integridade física; 
• Envolvendo ameaça a dano a bem material; 
• Envolvendo ameaça de dano a informações e dados eletrônicos; 

• Cárcere Privado; 
• Sequestro de qualquer aeronave, veículo automotor ou embarcação em 

que se encontre o segurado 

Sequestro, Resgate e Extorsão 

O que está coberto? 



• Diretores, Conselheiros, Gerentes do Tomador(até empregados se solicitado); 
• Parentes – (cônjuge, noivo, companheiro, descendente ou ascendente familiar, 

padrastos, madrastas, enteados, filhos de criação, irmãos, seja do segurado ou 
de seu cônjuge); 

• Pessoa normalmente residente ou empregada na casa do segurado; 
• Visitante ou cliente, enquanto estiver na propriedade do tomador (empresa, 

terreno, veículo, aeronave ou embarcação) 
 

Sequestro, Resgate e Extorsão 

Quem está coberto? 
 



• Reembolso do valor do resgate; 
• Recompensa à informantes; 
• Aumento dos custos de segurança por até 90 dias após ameaça de sequestro 

ou extorsão (veículos blindados, seguranças, câmeras, etc.); 
• Despesas Médicas e Internação por até 36 meses após o evento; 
• Despesas de tratamento psiquiátrico ou neurológico (segurado e pessoas 

envolvidas na negociação); 
• Despesas de Cirurgia Plástica; 
• Despesas com equipamentos de comunicação e gravação; 
• Etc... 

Sequestro, Resgate e Extorsão 

O que está coberto? 
 



Responsabilidade Civil 
dos 

Administradores / Executivos 



O Código Civil de 2002 formalizou e instituiu uma série de regras em relação à 
Responsabilização do Administrador. A seguir foram destacados alguns tópicos 
relacionados a isso.  
Também foram destacados alguns artigos do “Código de defesa do Consumidor” 
e “Código Tributário Nacional”. 

Responsabilidade Civil dos Administradores 

Legislação 



Art. 1.011. O administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas 
funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma 
empregar na administração de seus próprios negócios.. 
 
Art. 1.013. A administração da sociedade, nada dispondo o contrato social, 
compete separadamente a cada um dos sócios. 
§ 1o Se a administração competir separadamente a vários administradores, cada 
um pode impugnar operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios, 
por maioria de votos. 
§ 2o Responde por perdas e danos perante a sociedade o administrador que 
realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo 
com a maioria. 

Responsabilidade Civil dos Administradores 

Código Civil 



Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e 
os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções. 
 
Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem 
ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um 
autor, todos responderão solidariamente pela reparação. 
 

Responsabilidade Civil dos Administradores 

Código Civil 



Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da 
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos 
bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

Responsabilidade Civil dos Administradores 

Código Civil 



Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em 
detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato 
ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será 
efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da 
pessoa jurídica provocados por má administração. 
§ 1° (Vetado). 
§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são 
subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. 
§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações 
decorrentes deste código. 
§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. 
§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade 
for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 

Responsabilidade Civil dos Administradores 

Código de Defesa do Consumidor 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep664-L8078-90.htm#art28§1


Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos: 
I - as pessoas referidas no artigo anterior; 
II - os mandatários, prepostos e empregados; 
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito 
privado. 

Responsabilidade Civil dos Administradores 

Código Tributário Nacional 



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

Concorrentes 

Governo / Fisco 

Ministério Público Fornecedores 

Clientes Credores 

A Própria Empresa 

Órgãos Reguladores 

Sócios / Acionistas 

Órgãos Fiscalizadores 

Empregados 

Investidores 

Executivo 

Responsabilidade Civil dos Administradores 

Responsabilização dos Líderes 



Exemplos práticos e atuais 



Exemplos 

Indiciados pela PF, presidente e diretor da Samarco são afastados 
20/01/2016 
Fonte: Valor Econômico 
 
PF indicia André Gerdau e mais 18 em inquérito da Operação Zelotes 
16/05/2016 
Fonte: Globo 
 
Sadia decide processar executivo por prejuízo 
07/04/2009 
Fonte: Folha de São Paulo 
 
Vice-presidente do Facebook Brasil é preso em São Paulo 
01/03/2016 
Fonte: Estadão 

Responsabilidade Civil dos Administradores 

Exemplos 



Exemplo 

Investidores nos EUA abrem processo contra o Bradesco devido a envolvimento na Operação Zelotes 
Além do Bradesco, aparecem como réus no processo o presidente do banco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, e outros dois 
executivos. 
06/06/2016 
O Estado de São Paulo 
 
Ex-presidente e seis executivos da OAS são condenados na Lava Jato 
05/08/2016 
Jornal da Globo 
 
STF manda soltar executivos da Odebrecht, mas mantém ex-presidente preso 
26/04/2016 
Fonte: Bloomberg 
 
Volkswagen é acusada de fraude em carros a diesel nos EUA 
18/09/2015 
Fonte: Quatro Rodas 

Responsabilidade Civil dos Administradores 

Exemplos 



Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil 
D&O 

Responsabilidade Civil dos Administradores 

Solução 



• Objetivo 
• Proteger o patrimônio do executivo contra possíveis responsabilizações por falhas durante a 

gestão; 

• 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, Conselho de Administração e Conselho Fiscal (Atuais, pretéritos e 

futuros); 
• Qualquer pessoa física que tenha poderes de representação perante terceiros; 

• O que está coberto? 
• Custo de defesa; 
• Indenizações; 
• Acordos judiciais e extra judiciais. 

Responsabilidade Civil dos Administradores 

Como funciona? 



Responsabilidade Civil dos Administradores 

Sinistralidade (R$ mil) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Sinistros Pagos 528,0 2998,0 8919,0 11004,0 63251,0 8060,0 83442,0 65619,0 129293,0 141357,0
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• Executivos mais seguros… 

• Empresa com menos burocracia; 

• Maior agilidade; 

• Retenção de Talentos; 

• Pré-requisito para a aceitação de convites de emprego; 

• Etc... 

Benefícios para as empresas.... 



• Desconhecimento da legislação local (complexa e singular); 

• Diferença cultural; 

• Dificuldade de comunicação; 

• Falta de informações de gestões anteriores; 

• É proibido apólices de Seguros de outros países no Brasil; 

• Seguro Brasileiro é diferente (Legislação diferente – Risco Diferente – Seguro 

Diferente). 

Por que os Executivos/Empresas 
Estrangeiras estão mais expostas ao risco? 



Seguro Garantia Judicial 
Trabalhista 



• Objetivo 
• Substituir as modalidades tradicionais de garantia apresentadas como depósito Judicial 

(Depósito em Dinheiro, Hipoteca, Fiança Bancária) 

• Benefícios 
• Custo expressivamente menor em relação às demais modalidades de garantia; 
• Plenamente aceito; 
• Documento Digital; 

Seguro Garantia Judicial 
Trabalhista 



Contato 

OBRIGADO!!! 

www.miuraseguros.com.br 

 

fabio@miuraseguros.com.br 

 

PRESENTE EM MAIS DE 130 PAÍSES!!!! 

mailto:fabio@miuraseguros.com.br

