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INFORMA
REGULATÓRIO CVM

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou em 25/09/2018, 
seu Parecer de Orientação nº 38 (“PO/38”), no qual manifesta seu 
entendimento acerca dos deveres fiduciários dos administradores no 
processo de elaboração e celebração de contratos de indenidade.

O contrato de indenidade consiste em instrumento que vem sendo 
adotado por companhias para regular o ressarcimento de prejuízos 
financeiros de administradores, caso os mesmos venham a ser partes 
em processos judiciais, arbitrais ou administrativos relativos ao 
exercício de suas funções.  

Dessa forma, as orientações do PO/38 tem como principal finalidade, 
promover o equilíbrio entre, de um lado, o interesse da companhia de 
proteger seus administradores contra riscos financeiros decorrentes 
do exercício de suas funções, atraindo e retendo profissionais 
qualificados, e, de outro lado, o interesse da sociedade de proteger 
seu patrimônio e de garantir que seus administradores atuem de 
acordo com os padrões de conduta deles exigidos.

CONTRATO DE INDENIDADE VS. SEGURO D&O

Antes de entrar em suas recomendações, esclarece-se que a CVM 
pontuou no PO/38 as principais diferenças entre os contratos de 
indenidade e os seguros “D&O” (Directors and Officers), conforme 
abaixo destacadas.  
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Tipicamente, nos contratos de indenidade, a própria 
companhia se compromete integralmente com o 
pagamento, reembolso ou adiantamento de recursos 
referentes a custos e despesas de processos arbitrais, 
judiciais ou administrativos que envolvam atos 
praticados por seus administradores no exercício de 
suas funções. 

Já nos seguros D&O, a companhia se obriga tão 
somente ao pagamento do prêmio fixado na apólice 
do seguro, cabendo à seguradora pagar o valor da 
indenização.

Na visão da CVM, como os contratos de indenidade 
podem trazer um impacto patrimonial substancial 
para a companhia bem como pode haver conflito de 
interesses por ocasião da sua elaboração/celebração, é 
preciso zelar para que tais contratos sejam executados 
em conformidade com as orientações constantes do 
PO/38.

ATOS E DESPESAS NÃO-INDENIZÁVEIS

A CVM destacou que a concessão de indenização aos 
administradores com base no contrato de indenidade 
não deve ocorrer nos casos em que não tiverem sido 
observados os padrões de conduta legais a que estão 
sujeitos.

Nesse sentido, entende que não são passíveis de 
indenização, entre outras, as despesas decorrentes de 
atos dos administradores praticados:

fora do exercício de suas atribuições;

com má-fé, dolo, culpa grave ou mediante   
fraude; ou

em interesse próprio ou de terceiros, em        
detrimento do interesse social da companhia.

Esclarece-se que devem ser também consideradas 
como despesas não indenizáveis, nos termos acima 
destacados: (i) os valores relativos a indenizações 
decorrentes de ação de responsabilidade prevista no 
artigo 159 da Lei 6.404/76 e (ii) o ressarcimento de 
prejuízos por administrador, no âmbito da celebração 

de termo de compromisso junto à CVM nos termos 
previstos no art. 11, §5º, II da Lei no 6.385/76.  

A CVM recomenda que essas excludentes estejam 
clara e expressamente previstas no contrato de 
indenidade e, uma vez solicitado algum desembolso 
por parte da companhia por algum administrador 
no âmbito do referido contrato, seja procedida a 
aferição sobre sua incidência no caso concreto, antes 
de qualquer deliberação sobre a concessão ou não da 
indenização.

RITO DE DELIBERAÇÃO PARA CONCESSÃO DE 
INDENIZAÇÕES

Além de impor restrições quanto à cobertura do 
contrato de indenidade, a CVM indicou, ainda, que 
a administração da companhia deve se certificar de 
que os termos do contrato incluam regras claras e 
objetivas sobre o procedimento de concessão de 
indenização, especificando:

o órgão da companhia que será responsável 
por avaliar se o ato do administrador se 
enquadra em algum dos atos e despesas não 
indenizáveis; e

os procedimentos que devem ser adotados 
para afastar a participação dos administradores 
cujas despesas poderão vir a ser indenizadas no 
processo de avaliação acima. 

Na visão da CVM, a companhia deverá se assegurar de 
que adotou procedimentos apropriados para garantir 
a adequada formalização do processo decisório, 
incluindo os motivos pelos quais se entendeu que o 
ato do administrador era passível de cobertura.

A CVM recomenda que a celebração de um contrato 
de indenidade seja precedida por prévio parecer 
circunstanciado pela Diretoria e aprovado pelo 
Conselho de Administração.

Ainda, o PO/38 determina que cabe aos 
administradores “avaliar, no caso concreto, a 
existência de conflito de interesses e a necessidade de 
adoção de procedimentos adicionais para proteger a 

•

•

•

•

•



3
CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO ADVOGADOS
SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO | BELO HORIZONTE | BRASÍLIA | SALVADOR

independência das deliberações sobre a indenização, 
bem como garantir que sejam tomadas no interesse 
da companhia”.

Nesse sentido, a CVM sugere o encaminhamento 
da matéria para deliberação em assembleia geral 
nos casos em que (a) a maioria dos administradores 
sejam beneficiários do dispêndio de recursos, (b) 
houver divergência sobre se o ato do administrador é 
passível de indenização, ou (c) a exposição financeira 
da companhia se mostre significativa, considerando os 
valores objeto de ressarcimento/reembolso previstos 
no contrato.

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

A adequada divulgação aos acionistas dos termos 
e condições dos contratos de indenidade, bem 
como o eventual envolvimento dos acionistas na 
decisão quanto a sua celebração, conforme aplicável, 
consistem em procedimentos importantes para 
mitigar eventuais riscos de conflitos de interesses 
e/ou permitir a correta avaliação pelo mercado de 
impactos financeiros no patrimônio da companhia que 
podem decorrer da celebração de tais compromissos.

Dessa forma, a CVM recomenda que seja realizada 
a divulgação de informações  sobre (a) previsão 
estatutária ou não sobre indenidade; (b) existência de 
valor-limite de indenização; (c) período de cobertura; 
(d) administradores que poderão celebrar o contrato; 
(e) hipóteses excludentes do direito à indenidade; 

(f) tipos de despesas cobertas; e (g) procedimentos 
a serem observados em relação às decisões de 
concessão ou não de indenização, incluindo órgão 
responsável e regras para mitigação de conflitos de 
interesse.

Ainda, sugere também que os contratos de 
indenidade, seus aditivos e eventuais outros 
documentos que também disponham sobre regime de 
indenidade (como, por exemplo, atas) sejam arquivados 
em até 7 dias úteis a contar da sua celebração, no 
Módulo IPE do Empresas.NET, em categoria específica 
criada para essa finalidade.

Sem prejuízo do acima exposto, conforme previsto 
no PO/38, é importante também que as companhias 
atentem que o OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SEP/
Nº02/2018, divulgado em 28/02/2018 também 
contém orientações quanto às informações relativas a 
contratos de indenidade que devem (i) ser divulgadas 
aos acionistas nas propostas da administração 
relativas à aprovação de contratos de indenidade, bem 
como (ii) ser objeto de divulgação anual nos itens 12.11 
e 13.12 do Formulário de Referência das Companhias.

As equipes de Societário, Governança Corporativa 
e Mercado de Capitais do Cescon, Barrieu, Flesch & 
Barreto Advogados estão à disposição para discutir 
possíveis questões e desdobramentos relativos às 
novas orientações da CVM, bem como assessorar em 
sua adequada implementação estratégica.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos clientes e integrantes do 
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser 
interpretado como tal.


