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ESCLARECIMENTO Nº. 007 – Pedido de esclarecimentos apresentado pela JLT Brasil 
 

 

8.3 No caso de reclamações relacionadas à atuação dos Segurados em Entidades Externas, esta 

apólice será sempre utilizada em excesso às apólices eventualmente contratadas pelas Entidades 

Externas. 

Gostaríamos que fossem disponibilizados quais administradores e entidades externas que estão 

sobre o atual corpo segurado? 

 

Resposta: administradores – ver item 6.2 do TR. Em relação às outras empresas em que temos 

participação acionária, no atual momento, não há representantes internos nomeados para 

quaisquer destas entidades.  

 

 
7.2 DO REGRESSO  

7.2.1. Para os atos ilícitos objeto das Leis nº 12.846/2013 (Lei Anti Corrupção), após o trânsito 

em julgado, a contratada reembolsará todas as despesas, judiciais e administrativas, oriundas e 

decorrentes dos custos de defesa, ônus sucumbenciais, custas e despesas processuais, certidões, e 

etc., devidamente corrigidas por juros legais e correção monetária, pelo índice do INPC, ao 

segurado declarado inocente, absolvido ou não condenado. 
Ressaltamos que os juros legais é um impeditivo tendo em vista que de acordo com a SUSEP, o 

juros só poderá passar vigorar caso seja extrapolado o prazo para o pagamento do sinistro. Nesse 

caso até 30 dias após a entrega de toda documentação. E a cláusula de regresso é um item que 

protege o Segurado de buscar os seus direitos junto a Seguradora caso seja absolvido ou 

inocentado após o transito em julgado. Portanto a palavra “não condenado” não condiz com a 

intenção da cláusula em contra partida da exclusão de atos lesivos. 

 

Resposta:  considerar a redação abaixo: 

7.2.1. Para os atos ilícitos objeto das Leis nº 12.846/2013 (Lei Anti Corrupção), após o trânsito 

em julgado, a contratada reembolsará todas as despesas, judiciais e administrativas, oriundas e 

decorrentes dos custos de defesa, ônus sucumbenciais, custas e despesas processuais, certidões, e 

etc., devidamente corrigidas correção monetária, pelo índice do INPC, ao segurado declarado 

inocente, absolvido. 

 

7.1.1.Cobertura para reclamações apresentadas pela primeira vez e sem vínculo com reclamações 

anteriores, baseadas em fatos anteriores ao início de vigência da apólice (retroatividade 

ilimitada) para atos e fatos desconhecidos; 

10.19.Retroatividade limitada a 10/10/2015, para fatos geradores desconhecidos pelo Segurado 

(entende-se por fatos desconhecidos as reclamações ou as ações que não tenham sido 

formalmente notificadas aos administradores) quando da contratação da apólice; 

O edital contem um erro, pois em um item consta que a retoratividade é ilimitada, porém no 

item 10.19 consta que é limitada na data de 10/10/2015. São condições completamente diferentes 

que alteram o risco e a cobertura do Seguro, tendo em vista que na segunda opção ele não cobrirá 

nenhum evento que possa ter iniciado anteriormente a data de 10/10/2015 e no primeiro item 

seria ilimitado. 
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Resposta: Considerar retroatividade limitada a 10/12/2015. 

 

 
6.1. Tomador: MGI e sua subsidiaria;  

6.2. Segurados: membros dos Conselhos de Administração, da Diretoria Executiva da MGI, sua 

subsidiária, e de novas subsidiárias que venham a ser criadas ou adquiridas bem como 

demais empregados que comprovadamente possuam poder de decisão na MGI 

As subsidiárias já existentes e declaradas no questionário estão cobertas, porém esse texto do 

objeto que menciona as novas subsidiárias que venham a ser criadas deve vir acompanhada pelo 

complemento do texto a seguir: até o limite de 30%. E sugerimos incluir no item de coberturas, 

pois se trata de uma cobertura específica do D&O e não deveria estar no objeto. 

Ex da cobertura: Inclusão automática de Novas Subsidiárias com total de ativos inferiores ou 

iguais a 30% do total de ativos da MGI. 
 
Resposta: considerar a redação abaixo: 
6.2. Segurados: membros dos Conselhos de Administração, da Diretoria Executiva da MGI, sua 

subsidiária, bem como demais empregados que comprovadamente possuam poder de decisão na 

MGI. 

 
10.10.Cobertura para pessoas seguradas aposentadas 
Na cobertura acima faltou complementar o prazo de extensão: no caso até 72 meses. 
 

Resposta: o prazo de cobertura será conforme regulação da SUSEP. 

 
11.5 – Conforme condições gerais da apólice de cada Seguradora 
Sugerimos a inclusão deste item sobre o item 11 de exclusões, pois como faltam algumas exclusões 
básicas que constam nas apólices do todas as Seguradoras, com este item seria suprido a necessidade 
de enumerar cada uma delas. 

 

Resposta: conforme regulação da SUSEP. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vania Lucia da Silveira 

                                                                        Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


