
 

TUDO SOBRE SEGURO D&O  

Qual o tamanho dos riscos dos gestores de acordo com as leis de falência, ambiental, 

trabalhista, anticorrupção etc... 

Entenda como funciona cada cobertura na prática 

Quem são os segurados 

Análise prática do caso de Brumadinho no D&O: todos envolvidos são segurados? E se 

forem processados por homicídio das vítimas, estaria coberto no seguro?   

 

Público Alvo: 

Corretores de seguros e resseguros. 

Profissionais das seguintes áreas securitárias: comercial; subscrição; produtos e; sinistros. 

Advogados e escritórios de advocacia que assessoram segurados, corretores e seguradoras.  

Profissionais de empresas que realizam a análise e regulação de sinistros. 

Executivos e gestores que almejam conhecer uma possibilidade de proteção para seus atos de 

gestão. 

 

CONTEÚDO DO CURSO 

TESTE DE CONHECIMENTOS INICIAIS 

Para autoconhecimento, não é necessário compartilhar o resultado 

 

Apólice a base de Reclamação 

 Fato gerador 

 Vigência 

 Retroatividade 

 Data de continuidade 

 Reclamação 

 Notificação 

 Prazo complementar 

 Prazo suplementar 

 

Principais definições 

Ato de gestão 

Custos de defesa 



 

Entidade externa 

Segurado  

 Pessoas amparadas pelo seguro – É necessário nomear os segurados? 

 Temporalidade 

 Sócio é segurado na apólice de D&O? 

 A empresa (tomadora) é segurada na apólice de D&O? 

 Segurados por extensão de cobertura 

Sociedade 

Subsidiária 

Terceiro 

 Quem são os terceiros?  

 Quem processa os administradores? 

 

Riscos Cobertos  

Objetivo do seguro  

Perda indenizável 

 

Riscos dos administradores 

Código civil 

Tributário 

Código de defesa do consumidor 

Lei anticorrupção 

Código Penal 

Lei de falência 

Trabalhista 

Crime ambiental 

Case Brumadinho: Qual o impacto no D&O? 

 

Como contratar 

Tomadora 

Próprio Executivo 



 

 

Âmbito de cobertura  

Mundial - Há indenização de sinistro em qualquer país? 

Entenda qual o alcance do âmbito mundial de cobertura. 

 

Coberturas 

Advogados 

Auditores internos 

Bens e liberdade 

Bloqueio e indisponibilidade de bens 

Cônjuge, herdeiros, sucessores, espólio, representante legal 

Contadores 

Custos de investigação 

Custos emergenciais 

Danos morais 

Despesas de Publicidade 

Despesas de Salvamento 

Diretor de entidade externa 

Extradição 

Garantias Pessoais 

Inabilitação 

Limite adicional para determinados cargos 

Multas e penalidades 

Novas subsidiárias 

Práticas trabalhistas indevidas 

Prazo complementar para aposentados e demissões voluntárias 

Responsabilidade Tributária 

Risk manager 

 

 



 

PROVA FINAL  

(Para autoconhecimento, não é necessário compartilhar o resultado) 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 Inscrição: a inscrição será efetivada somente após o envio do formulário e concluído o 

pagamento. 

 Certificado de conclusão: serão entregues em PDF por e-mail em até 3 dias úteis após 

o curso 

 Investimento: R$ 599,00. O pagamento pode ser realizado à vista por boleto bancário 

ou em até 5 parcelas sem juros no cartão de crédito. Está incluída a inscrição do curso, 

material de apoio e Certificado de Conclusão. 

 Não formação de turma: caso o número de inscritos não atinja o número mínimo para 

realização do curso, será efetuada a devolução integral do valor da inscrição. Não nos 

responsabilizamos por quaisquer outras despesas. 

 Atraso: tolerância de 20 minutos. 

 Cancelamento: até 7 dias úteis antes do curso haverá a restituição total do valor ou 

alteração para outra turma. Com menos de 7 dias úteis não haverá restituição ou 

possibilidade de alteração de curso.  

 


