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1. INTRODUÇÃO 

Tendo em vista a preocupação da CEDAE em reter e proteger seus colaboradores que ocupem 
cargo ou função de administração ou exerçam poder de representação (de fato ou de direito), 
bem como em atrair profissionais qualificados para seus quadros, o Conselho de Administração 
aprovou, em  complemento ao Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e 
Equiparados - Seguro D&O (Directors and Officers) já adotado pela Companhia, a presente 
Política de Indenidade.  
 

2. TERMOS E DEFINIÇÕES 

Seguem as definições dos termos utilizados nesta Política de Indenidade com inicial 
maiúscula: 

 
2.1. “Administrador” ou “Beneficiário”: toda e qualquer pessoa que ocupe ou tenha 

ocupado cargo nos órgãos de administração da CEDAE, de suas controladas ou 
coligadas (seja estatutário ou não), além de todo e qualquer empregado ou 
preposto que exerça ou tenha exercido função de administração ou que legalmente 
atue ou tenha atuado  por delegação dos administradores da CEDAE exercendo 
poderes de representação, de fato ou de direito, seja em atos praticados em nome 
da Companhia, de suas controladas ou coligadas, ou em nome de outras entidades 
nas quais tal representante tenha participado por indicação da CEDAE, incluindo 
antigos Administradores que, por força desta Política, estejam contemplados na 
Carta de Indenidade.  

 
2.2. “CEDAE” ou “Companhia”: Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE.    
 

2.3. “Carta de Indenidade”: Compromisso de Indenização prestado pela Companhia em 
prol do Beneficiário, nos termos desta Política e conforme ANEXO I. 

 
2.4. “Diretoria”:  Diretores Estatutários da Companhia. 
 

2.5. “Dispêndio”: pagamento, reembolso ou ressarcimento de recursos no contexto ou 
em decorrência do Processo, seja para o Beneficiário, seja diretamente a quem de 
direito, incluindo a prestação de garantias e a aceitação ou realização de despesas 
ou pagamentos de qualquer natureza. 
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2.6. “Enquadramento”: avaliação a ser realizada, caso a caso, pela Assessoria Jurídica  
da CEDAE nos termos da presente Política, tendo por objetivo verificar a eventual 
incidência de qualquer das Excludentes e analisar se o Beneficiário e o Processo são 
passíveis de indenização, tendo por base as informações disponíveis no momento 
da análise. 

 
2.7. “Excludentes”: são as hipóteses listadas na seção 6.5 desta Política. 

 
2.8. “Política”: a presente Política de Indenidade. 

 
2.9. “Processo”: quaisquer processos administrativos, judiciais ou arbitrais, 

investigações, inquéritos,  demandas extrajudiciais e medidas constritivas que 
tenham por objeto cobranças de acordos, débitos, indenizações ou multas de 
responsabilidade da CEDAE, de suas controladas ou coligadas, ou de entidades nas 
quais o Beneficiário participe por indicação da CEDAE, ou que decorram de atos 
regulares de gestão no desempenho do cargo ou função de Administrador, 
incluindo demandas de natureza tributária, trabalhista, cível, criminal, regulatória 
ou ambiental, dentre outras, observadas as Excludentes de responsabilidade da 
Companhia. 

 

3. OBJETIVO  

A presente Política visa à proteção dos Beneficiários contra riscos financeiros decorrentes do 
exercício das suas funções, no âmbito de processos administrativos, arbitrais ou judiciais, bem 
como à preservação patrimonial da Companhia, de modo a garantir que os Beneficiários atuem 
de acordo com os padrões de conduta deles esperados e exigidos por lei. Pela Política, a CEDAE 
se compromete a garantir o pagamento, reembolso ou adiantamento de recursos para fazer 
frente a determinadas despesas relacionadas a processos arbitrais, judiciais ou administrativos 
que envolvam atos praticados por seus Beneficiários no exercício de suas atribuições ou poderes. 

 

4. APROVAÇÕES PRÉVIAS  

Para que a Política ora aprovada entre em vigor será necessária a inclusão de: (a) uma disposição 
estatutária que autorize expressamente a CEDAE a indenizar os Beneficiários nos casos previstos 
na presente Política de Indenidade (alterar o art. 17, parágrafo 2º do Estatuto Social da CEDAE); 
e (b) uma menção específica à Política de Indenidade como sendo uma das políticas gerais da 
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Companhia, cuja aprovação é de competência privativa do Conselho de Administração (alterar o 
art. 21, alínea “j” do Estatuto Social da CEDAE). Tais artigos passarão a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Artigo 17. Os administradores responderão, nos termos do Artigo 158, da Lei nº 
6.404, de 1976, individual e solidariamente, pelos atos que praticarem e pelos 
prejuízos que deles decorram para a Companhia. 

... 

Parágrafo 2º - Fica a Companhia autorizada a contratar seguro de responsabilidade 
civil em favor dos seus administradores e a indenizar seus administradores e 
equiparados nos casos previstos na Política de Indenidade da Companhia.” 

 

“Art. 21. Compete ao Conselho de Administração: 

... 

j) aprovar as Políticas de Conformidade e Gerenciamento de Riscos, de Indenidade, de 
Dividendos e Participações Societárias, bem como outras políticas gerais da empresa;” 

Além disso, para proteger a independência das deliberações sobre as indenizações a serem 
concedidas, bem como garantir que tais decisões sejam tomadas sempre no interesse da 
Companhia, as seguintes situações dependerão de prévia aprovação em Assembleia Geral:  

(i) Quando mais da metade dos Beneficiários em exercício forem diretamente 
contemplados em uma deliberação sobre determinado Dispêndio; 

(ii) Quando houver divergência de entendimento sobre o Enquadramento do ato do 
Beneficiário como passível de indenização; ou 

(iii) Quando a exposição financeira da Companhia se mostrar significativa, considerando 
os valores envolvidos no Dispêndio. 

 

5. REFERÊNCIAS 

• Estatuto Social da CEDAE; 

• Regimento Interno da CEDAE; 

• Regulamentação da CVM, incluindo o Parecer de Orientação CVM nº 38/18; 

• Lei nº 6.404/1976. 
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6. POLÍTICA 

6.1. ABRANGÊNCIA DA POLÍTICA DE INDENIDADE: 
 

Uma vez obtidas as aprovações prévias elencadas no item 4 acima, a Política entrará 
imediatamente em vigor, com vistas a atingir o objetivo descrito no item 3 supra, e incluirá 
também processos de natureza cível, tributária, trabalhista, regulatória ou ambiental, 
dentre outras, desde que os atos tenham sido praticados pelos Beneficiários de boa-fé e no 
melhor interesse da Companhia, observadas as Excludentes de responsabilidade previstas 
nesta Política. A presente Política abrangerá ainda, processos e fatos ou atos anteriores à 
data de sua aprovação pelo Conselho de Administração, desde que dentro dos limites e de 
acordo com as regras e procedimentos aqui previstos. 

A Carta de Indenidade é complementar às coberturas securitárias sob a apólice do seguro 
D&O, quando aplicável, sendo certo que o acionamento do seguro e as consequentes 
interações com a respectiva seguradora devem sempre ser conduzidas pelo Departamento 
Jurídico da Companhia, facultando-se, contudo, aos Beneficiários, o acompanhamento do 
processo de regulação de sinistros. 

 
6.2. CARTA DE INDENIDADE  

 
A Carta de Indenidade tem a natureza jurídica de uma Declaração Unilateral de Vontade, e 
vinculará inexoravelmente a CEDAE, se redigida nos moldes do ANEXO I desta Política. O 
dever de indenizar constante da Carta de Indenidade abarcará quaisquer processos que 
possam surgir, a qualquer tempo, relacionados ao exercício das atividades dos Beneficiários. 

 

6.3. REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA A CARTA DE INDENIDADE 
 

As seguintes regras e procedimentos devem ser observados: 

 
6.3.1. NOTIFICAÇÃO 

 
O Beneficiário, sempre que tomar conhecimento por meio de ofício, e-mail, citação, 
notificação ou intimação, ou por qualquer outro meio, de seu envolvimento pessoal em 
qualquer Processo, deve notificar por escrito, inclusive por e-mail, tal fato à Assessoria 
Jurídica da Companhia, podendo fazê-lo por -mail, em no mais tardar 72 (setenta e duas) 
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horas contadas de sua ciência, encaminhando-lhe, sempre que possível, todo e qualquer 
documento e informação relativo a tal Processo. 

 Junto com esse comunicado, o Beneficiário apresentará também comprovantes das 
despesas e custos em que porventura já tenha incorrido em decorrência do Processo.  

 
6.3.2. ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO E APROVAÇÃO DA DEFESA DO PROCESSO 

 
O órgão da Companhia responsável por avaliar se o ato do Beneficiário se enquadra ou 
não em alguma das Excludentes de que trata o item 6.5 desta Política é o Departamento 
Jurídico da CEDAE. 

Nenhum desembolso deverá ser concedido por parte da Companhia, sem que seja 
precedido de aferição sobre sua incidência no caso concreto. Tal medida evitará a criação 
de incentivos para que administradores pautem suas condutas em desacordo com 
padrões refletidos na Lei nº 6.404, de 1976. 

Ainda que a Carta de Indenidade preveja a possibilidade de adiantamento de despesas 
aos Beneficiários, caberá ao Departamento Jurídico da CEDAE opinar pela sua concessão 
ou não, ao analisar cada pedido de adiantamento, com base no conjunto fático-
probatório disponível. Eventual recomendação preliminar pelo não adiantamento ao 
Beneficiário não vinculará novo juízo a ser realizado pelo Departamento Jurídico da 
CEDAE, seja no próprio curso do processo caso surja algum fato novo, ou então após o 
trânsito em julgado do processo, em caso de absolvição. Por outro lado, caso a 
Companhia conceda o adiantamento de despesas antes de decisão final no âmbito 
arbitral, judicial ou administrativo, o Beneficiário estará obrigado a restituir à Companhia 
os valores adiantados na hipótese de restar comprovado que o ato praticado pelo mesmo 
não era passível de indenização nos termos desta Política. 

Qualquer Dispêndio por parte da Companhia só poderá ser efetuado após a obtenção de 
parecer jurídico para assessoramento da deliberação. 

O Beneficiário não votará nem de qualquer outro modo participará da tomada de decisão 
sobre o enquadramento, cabendo-lhe indicar a existência de impedimento.  

 
6.4.   DISPÊNDIOS 

 
No curso do Processo, e uma vez cumpridas as condições desta Política e da Carta de 
Indenidade, após decisão da Assessoria Jurídica quanto à procedência do Enquadramento e 
uma vez emitido parecer jurídico para assessoramento da decisão do Conselho de 
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Administração sobre o Dispêndio, este último será objeto de Deliberação pelo Conselho de 
Administração. 

A Companhia assumirá o compromisso de reparar eventuais perdas e danos direta e 
comprovadamente sofridos pelo Beneficiário em decorrência do Processo e a indenizá-lo e 
mantê-lo a salvo de todas e quaisquer reivindicações, obrigações, bloqueios financeiros, 
penhoras, perdas patrimoniais, restrições de direito, gravames, pagamentos de condenação 
ou multas, garantias de juízo, cumprimentos de obrigação de fazer e de não fazer, danos e 
despesas de quaisquer naturezas – inclusive, mas não se limitando a, custas judiciais, 
honorários periciais, contratação de advogados, de pareceres, de laudos, de especialistas 
técnicos, reconhecimento de firmas, passagem aérea e hospedagem na hipótese de 
necessidade de comparecimento pessoal (“Perdas”), desde que, em qualquer caso, tenham 
sido contratados em bases de mercado e sejam oriundos ou ocasionados diretamente pelo 
Processo e, ainda, tenham sido autorizados, nos termos da Política de Indenidade, pelos 
órgãos de administração da Companhia conforme suas alçadas de aprovação. As despesas 
não relacionadas com a defesa do Processo não serão indenizáveis, tais como honorários de 
assessores para proteção ou reorganização patrimonial, monitoramento de demandas em 
curso, entre outras despesas incorridas preventiva ou adicionalmente à defesa do Processo. 
Observados os procedimentos e aprovações cabíveis nos termos da Política de Indenidade, 
no caso de ocorrência de qualquer Perda em que a Companhia não efetue o pagamento ou 
depósito direta e antecipadamente a quem de direito ou, de outra forma, evite a ocorrência 
de qualquer outro tipo de prejuízo ou dispêndio para o Beneficiário, a Companhia efetuará, 
em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento de notificação do Beneficiário nesse sentido 
com a indicação de conta corrente de sua titularidade, a correspondente reparação da Perda 
ao Beneficiário e envidará seus melhores esforços, mediante adoção das providências 
cabíveis, para viabilizar a liberação da eventual constrição de patrimônio ou direitos, com a 
garantia integral do juízo, se necessário, no menor prazo possível. O Beneficiário comunicará 
à Companhia prontamente acerca de qualquer Perda que tenha sofrido ou tenha 
conhecimento que virá a sofrer no âmbito do Processo, informando valores, datas, natureza 
e outras informações que possam ser relevantes sobre a Perda.  

Caso o Beneficiário tenha contas bancárias ou aplicações financeiras de sua titularidade 
bloqueadas em decorrência de um Processo, e enquanto não houver sido deferida e 
implementada a sua liberação, a Companhia deverá fornecer os meios necessários para que 
o Beneficiário possa continuar pagando todas as despesas pessoais pelas quais 
costumeiramente é responsável, mantendo o mesmo padrão socioeconômico enquanto 
durar o referido bloqueio, devendo ressarcir o Beneficiário em caso de eventual expropriação 
definitiva de um bem. Esses valores fornecidos pela Companhia enquanto perdurar algum 
bloqueio de bens do Beneficiário deverão ser devolvidos pelo Beneficiário, no prazo de até 



 

POLÍTICA 

Assunto: 

Política de Indenidade da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE  

Código documento 
PI-DJU-001 

Emitido por: 

DJU 

Aprovador: 

Conselho de 
Administração e 
AGE 

Vigência: 

01/2020 
Data de Emissão 

10/01/2020 

Versão 

V.1 

 

  8 
Av. Pres. Vargas, 2655. Cidade Nova. Rio de Janeiro. CEP 20.210-030 

w w w . c e d a e . c o m . b r 

 

05 (cinco) dias úteis contados da data da liberação da conta corrente, podendo ser 
compensados, a exclusivo critério da Companhia, com outros valores que a Companhia 
eventualmente tiver que pagar ao Beneficiário no âmbito da Política de Indenidade. 

A obrigação da Companhia em manter o Beneficiário indene nos termos da presente Política 
alcança inclusive patrimônio do Beneficiário que seja comum com cônjuge, companheiro ou 
qualquer outro familiar, desde que a respectiva constrição patrimonial tenha origem em 
Processo movido contra o Beneficiário atinente a ato regular de gestão.  

 
 

6.5. EXCLUDENTES 
 

Não são passíveis de indenização, dentre outras, as despesas decorrentes das seguintes 
situações:  

 (i) se restar caracterizada a prática de atos fora do exercício regular das atribuições 
ou poderes do Beneficiário;  
(ii) se restar comprovada má-fé, dolo, culpa grave ou fraude por parte do 
Beneficiário;  
(iii) se houver prática de ato em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento 
do interesse social da Companhia;  
(iv) se sobrevier a obrigação de pagamento de indenizações decorrentes da ação 
social de responsabilidade prevista no artigo 159 da Lei 6.404/76 ou o ressarcimento 
dos prejuízos de que trata o art. 11, § 5º, II da Lei nº 6.385/76;  
(v) se ocorrer qualquer ato doloso ou tipificado como crime relacionado à infração 
das normas contábeis, de crimes contra o Mercado de Capitais, crimes de lavagem 
de dinheiro ou de corrupção; 
(vi) se ocorrer qualquer processo movido pelo Beneficiário contra a Companhia; 
(vii) nos demais casos em que se configurar situação de manifesto conflito de 
interesse entre o Beneficiário e a Companhia. 

 
A existência da Carta de Indenidade decorre da conveniência de complementar-se a 
segurança já concedida aos Beneficiários em decorrência da contratação do seguro D & 
O, mas não afasta a possibilidade da ocorrência de qualquer circunstância Excludente 
durante  sua vigência. 
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6.6. DEFESA 
 

A Companhia arcará com as despesas referentes aos honorários advocatícios para o 
patrocínio das defesas dos Beneficiários das Cartas de Indenidade emitidas. 
 
Os Beneficiários poderão utilizar os escritórios de advocacia contratados pela 
Companhia, ou outros de sua preferência. Caso os Beneficiários decidam indicar outros 
advogados para o patrocínio de suas defesas, deverão submeter as respectivas 
Propostas de Honorários à prévia aprovação da Assessoria Jurídica da CEDAE, a quem 
caberá decidir pela aprovação ou não dos valores, utilizando-se dos princípios da 
razoabilidade, proporcionalidade e moralidade, e desde que os honorários devidos 
sejam compatíveis com aqueles praticados pelo mercado. Na hipótese de a Companhia 
julgar excessivos os valores dos honorários cobrados pelos advogados indicados pelos 
Beneficiários, a Companhia terá a prerrogativa de reembolsar os Beneficiários limitado 
ao valor dos honorários propostos pelos escritórios de advocacia que prestam serviços 
à Companhia. 
 
Se a Companhia não dispuser de advogados ou não contratar tempestivamente um 
escritório para a defesa do Beneficiário, este poderá contratar livremente um advogado 
de sua própria confiança, cabendo nesse caso o dever da Companhia de reembolsar 
integralmente o Beneficiário pelas despesas comprovadamente incorridas.  
 
De acordo com o procedimento a ser adotado, o Beneficiário deverá fornecer, em 
tempo hábil, as procurações necessárias com poderes ad judicia et extra (incluindo 
poderes para participar de audiências conciliatórias e de celebrar acordos), bem como 
documentos e informações pertinentes para os advogados indicados pela Companhia. 

       
Ao Beneficiário será assegurado o direito de acompanhar os trabalhos relativos à sua 
defesa, incluindo acesso aos documentos relevantes e aos advogados responsáveis, sem 
interferir indevidamente na condução dos trabalhos. 

       
Na hipótese de a Companhia figurar no polo passivo do Processo, em conjunto com o 
Beneficiário, como litisconsorte, investigada ou em outra qualidade, as defesas da 
Companhia e do Beneficiário devem ser conduzidas de forma coordenada, com vistas à 
preservação dos melhores interesses das partes envolvidas. 
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Da mesma forma, a pendência da análise do enquadramento do Processo não impede 
a contratação, pelo Beneficiário, de advogado para representá-lo, caso necessário, em 
função dos prazos eventualmente em curso ou das providências que devam ser iniciadas 
para permitir sua defesa tempestiva.  
 
As despesas não diretamente relacionadas com a defesa de um Processo em curso não 
são indenizáveis (tais como, exemplificativamente, honorários de assessores para 
proteção ou reorganização patrimonial, monitoramento de Processos em curso que não 
envolvam o Beneficiário, dentre outras despesas incorridas preventiva ou 
adicionalmente à defesa do Processo em curso). 

 
6.7. PERÍODO DE COBERTURA 

 
A Carta de Indenidade abrangerá todos os atos praticados pelo Beneficiário durante o 
exercício de seu cargo, assim como qualquer Processo em curso contra o Beneficiário e 
qualquer outro Processo que venha a ser instaurado mesmo após o término do seu 
prazo de gestão, desde que relativo aos atos praticados durante o referido prazo. 
 
Os prejuízos ou despesas incorridas ou contratadas pelo Beneficiário anteriormente ao 
acionamento da Carta de Indenidade e em razão direta do Processo, devem ser arcados 
ou ressarcidos pela Companhia, desde que em montante razoável e justificado.  
 

 

7. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 
 

7.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Deliberar sobre a Política de Indenidade e a minuta de Carta de Indenidade, bem como 
sobre qualquer eventual alteração desta Política, especialmente em decorrência de 
alterações estatutárias, legislativas ou regulatórias sobre o assunto, aplicáveis à 
Companhia. Deliberar também sobre a autorização para o Dispêndio que, previsto 
nesta Política, receba parecer da Diretoria Jurídica.  
 
7.2. DIRETORIA 

 
Avaliar propostas de alterações na Política de Indenidade e submeter ao Conselho de       
Administração para aprovação.  
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7.3. ASSESSORIA JURÍDICA 

 
Analisar o Enquadramento do Processo à luz da Política de Indenidade e opinar sobre 
eventual Dispêndio mediante a emissão de parecer jurídico. Encaminhar o resultado da 
avaliação do Enquadramento para o respectivo Beneficiário.  

 
 

8. SUB-ROGAÇÃO 
 

Caso a Companhia efetue qualquer pagamento ao Beneficiário nos termos da presente 
Política, ficará automaticamente sub-rogada de todo e qualquer ressarcimento a que o 
Beneficiário tenha direito, devendo este assinar todos os documentos e praticar todos os 
atos necessários para assegurar à Companhia a plena sub-rogação de seus direitos. 
 

9. CONFIDENCIALIDADE 
 

A CEDAE e o Beneficiário obrigam-se a não divulgar a terceiros as informações a que tiverem 
acesso em decorrência do Processo ou da presente Política (“INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS”), salvo mediante o prévio e expresso consentimento, por escrito ou por 
meio eletrônico, de ambas as partes.  
 
A CEDAE e o Beneficiário comprometem-se, ainda, a não reproduzir as INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS, exceto se tais reproduções forem realizadas visando, única e 
exclusivamente, ao cumprimento das obrigações previstas nesta Política, sendo que, nesses 
casos, tais reproduções também deverão ser tratadas como INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS.   
 
A CEDAE poderá revelar as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, sem necessidade de autorização 
prévia do Beneficiário, para seus administradores, empregados, prepostos e consultores 
(“REPRESENTANTES”), suas afiliadas e os REPRESENTANTES de suas afiliadas, desde que (i) 
tenham estrita necessidade de conhecê-las, para os fins de cumprimento desta Política; e 
(ii) tenham sido informados acerca da natureza confidencial das informações. O Beneficiário 
também poderá revelar as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS para seus consultores, cônjuge 
e sucessores, observadas as mesmas restrições.   
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A obrigação de confidencialidade prevista nesta cláusula não será aplicável caso a CEDAE 
ou o Beneficiário sejam obrigados a revelar quaisquer INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS em 
estrita decorrência do Processo ou com relação ao mesmo, ao cumprimento de obrigação 
legal, ordem judicial ou, ainda, para fins relacionados ao SEGURO D&O, devendo, para 
tanto, comunicar à outra parte sobre sua obrigação de revelar tais informações. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Caso qualquer disposição desta Política seja considerada nula, inválida ou ineficaz, a 
validade ou eficácia das demais disposições não será afetada, permanecendo em pleno 
vigor e efeito e, em tal caso, as partes entrarão em negociações de boa-fé visando à 
substituição da disposição considerada nula ou ineficaz por outra que, tanto quanto 
possível e de forma razoável, atinja a finalidade e os efeitos originalmente pretendidos.  
 
A presente Política obriga e beneficia as partes e seus respectivos sucessores e cessionários. 
Os direitos e obrigações do Beneficiário aqui previstos não poderão ser cedidos sem o 
consentimento prévio, por escrito, da CEDAE. Qualquer violação do disposto na presente 
cláusula deverá ser considerada nula de pleno direito.  
 
Qualquer alteração ou modificação da presente Política somente será válida e eficaz se 
aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia. Eventuais alterações na Política 
que venham a suprimir ou de qualquer outra forma afetar de maneira adversa os direitos 
dos Beneficiários, só alcançarão e produzirão efeitos aos Beneficiários que aderirem às 
respectivas Cartas de Indenidade emitidas após a aprovação de tais alterações. Os casos 
omissos deverão ser submetidos à Assessoria Jurídica. Após o parecer jurídico, a situação 
será dirimida pelo Conselho de Administração. Qualquer violação a esta Política poderá 
resultar em ação disciplinar para qualquer Beneficiário envolvido. Os termos desta Política 
se aplicam imediatamente a partir de sua aprovação pelo Conselho de Administração e os 
respectivos ajustes no Estatuto Social da Companhia por meio da Assembleia Geral de 
Acionistas.  
 
A falha de qualquer das partes em exigir, a qualquer tempo, o cumprimento de qualquer 
das disposições da presente Política ou deixar de exercer qualquer opção, faculdade ou 
direito que lhe seja outorgado, nos termos desta Política não significará renúncia de tal 
parte às disposições da presente Política, nem à opção, faculdade ou direito que lhe tenha 
sido outorgado.  
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Esta Política será regida e interpretada de acordo com as leis da República Federativa do 
Brasil.  
 
Fica eleito o Foro Central da Capital do Estado do Rio de Janeiro como único competente 
para conhecer e julgar as questões que eventualmente decorram desta Política, com 
expressa exclusão de qualquer outro, por privilegiado que seja.  
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ANEXO I – MODELO DE CARTA DE INDENIDADE 
 

[Data] 

 

[Nome completo do Beneficiário] 

 

Ref.: CARTA DE INDENIDADE 

 

Prezado(a) Sr.(a), 

 

Referimo-nos à Política de Indenidade aprovada pelo Conselho de Administração 
da Companhia Estadual de Águas e Esgoto – CEDAE (doravante denominada simplesmente 
“Companhia” ou “CEDAE”) em 19.12.2019, objeto do parágrafo 2º do artigo 17 do Estatuto 
Social vigente da Companhia, bem como a qualquer Processo instaurado contra V.Sa. na 
qualidade de Administrador da Companhia, com vistas à sua responsabilização pessoal e 
patrimonial, em consonância com os fundamentos da demanda contida no Processo.   

 
Esclarecemos que os termos iniciados em letra maiúscula terão sempre os 

significados que lhes foram atribuídos na Política de Indenidade, exceto se de outra forma 
definidos neste instrumento. A propósito, a Companhia vem confirmar expressamente o 
seguinte: 

 
1. Nos termos da Política de Indenidade, após recebida a comunicação escrita de V.Sa., a 
Companhia, por sua Diretoria Jurídica, procederá à devida análise do Enquadramento. 
 
2. Caso a análise do Enquadramento realizada de acordo com a Política de Indenidade 
demonstre que os fatos que originaram o Processo decorreram de atos regulares de gestão, 
praticados de boa fé e no melhor interesse da Companhia, a CEDAE manterá V.Sa. indene e 
a salvo de qualquer ônus patrimonial.  
 
3. Visando a resguardar os direitos legítimos e o patrimônio de V.Sa. em face do Processo, 
a CEDAE vem, por meio do presente instrumento, formalizar as obrigações de indenidade a 
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seguir contempladas, nos termos e condições aqui previstos, sempre observadas as 
diretrizes, requisitos, limites e procedimentos previstos pela Política de Indenidade, sub-
rogando-se a Companhia em todos os direitos de indenização contra terceiros, incluindo o 
que venha a ser assegurado sob o seguro D&O. 
 
4.  Observado ainda que a Companhia assume o compromisso de reparar eventuais perdas 
e danos direta e comprovadamente sofridos por V.Sa. em decorrência do Processo e a 
indenizá-lo e mantê-lo a salvo de todas e quaisquer reivindicações, obrigações, bloqueios 
financeiros, penhoras, perdas patrimoniais, restrições de direito, gravames, pagamentos de 
condenação ou multas, garantias de juízo, cumprimentos de obrigação de fazer e de não 
fazer, danos e despesas de quaisquer naturezas – inclusive, mas não se limitando a, custas 
judiciais, honorários periciais, contratação de advogados, de pareceres, de laudos, de 
especialistas técnicos, reconhecimento de firmas, passagem aérea e hospedagem na 
hipótese de necessidade de comparecimento pessoal (“Perdas”), desde que, em qualquer 
caso, tenham sido contratados em bases de mercado e sejam oriundos ou ocasionados 
diretamente pelo Processo e, ainda, tenham sido autorizados, nos termos da Política de 
Indenidade, pelo Conselho de Administração. As despesas não relacionadas com a defesa 
do Processo não serão indenizáveis, tais como honorários de assessores para proteção ou 
reorganização patrimonial, monitoramento de demandas em curso, entre outras despesas 
incorridas preventiva ou adicionalmente à defesa do Processo. Observados os 
procedimentos e aprovações cabíveis nos termos da Política de Indenidade, no caso de 
ocorrência de qualquer Perda em que a Companhia não efetue o pagamento ou depósito 
direta e antecipadamente a quem de direito ou, de outra forma, evite a ocorrência de 
qualquer outro tipo de prejuízo ou dispêndio para V.Sa., a Companhia efetuará, em até 30 
(trinta) dias a contar do recebimento de notificação de V.Sa. nesse sentido com a indicação 
de conta corrente de sua titularidade, a correspondente reparação da Perda a V.Sa. e 
envidará seus melhores esforços, mediante adoção das providências cabíveis, para viabilizar 
a liberação da eventual constrição de patrimônio ou direitos, com a garantia integral do 
juízo, se necessário, no menor prazo possível. V.Sa. comunicará a Companhia prontamente 
acerca de qualquer Perda que tenha sofrido ou tenha conhecimento que virá a sofrer no 
âmbito do Processo, informando valores, datas, natureza e outras informações que possam 
ser relevantes sobre a Perda. Qualquer Dispêndio por parte da Companhia deve ser 
precedido de parecer jurídico  para assessoramento da decisão.  
 
5. Caso V. Sa. tenha contas bancárias ou aplicações financeiras de sua titularidade 
bloqueadas em decorrência de um Processo, e enquanto não houver sido deferida e 
implementada a sua liberação, a Companhia deverá fornecer os meios necessários para que 
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o Beneficiário possa continuar pagando todas as despesas pessoais pelas quais 
costumeiramente é responsável, mantendo o mesmo padrão socioeconômico enquanto 
durar o referido bloqueio, devendo ressarcir o Beneficiário em caso de eventual 
expropriação definitiva de um bem. Esses valores fornecidos pela Companhia enquanto 
perdurar algum bloqueio de bens do Beneficiário deverão ser devolvidos pelo mesmo, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data da liberação da conta corrente, podendo 
ser compensados, a exclusivo critério da Companhia, com outros valores que a Companhia 
eventualmente tiver que pagar ao Beneficiário no âmbito da Política de Indenidade. 
 
6. Fica desde já certo e ajustado que, conforme previsto na Política de Indenidade, V.Sa. 
não poderá votar ou de qualquer modo participar, interferir ou influir na decisão sobre o 
Enquadramento, podendo até retirar-se da respectiva reunião no momento da discussão 
ou deliberação da matéria caso integre o órgão competente, cumprindo-lhe cientificar os 
demais membros do órgão sobre o seu impedimento e fazer consignar, na ata da reunião 
do órgão competente, a natureza e extensão do seu interesse. V.Sa. fica ciente de que 
poderá ser solicitado a prestar informações e esclarecimentos. V.Sa. tampouco poderá 
votar ou de qualquer modo participar, interferir ou influir na decisão sobre o 
Enquadramento de outro Beneficiário de uma Carta de Indenidade, sempre que o Processo 
ou os atos que o ensejaram forem iguais ou substancialmente semelhantes ao Processo ou 
aos seus atos, ou a decisão puder de outro modo lhe beneficiar em relação ao seu próprio 
Enquadramento. 
 
7. A defesa e preparação da estratégia jurídica no âmbito do Processo serão conduzidas por 
advogados escolhidos pela Companhia, às custas desta, ou por advogados de livre escolha 
dos Beneficiários.  Na hipótese de a Companhia figurar no polo passivo do Processo, em 
conjunto com V.Sa. como litisconsorte, investigada ou em outra qualidade, as defesas da 
Companhia e de V.Sa. serão conduzidas de forma coordenada, visando à preservação dos 
melhores interesses de todas as partes envolvidas. V.Sa. terá o direito de acompanhar os 
trabalhos relativos à defesa de V.Sa. no Processo, incluindo acesso aos documentos 
relevantes e aos advogados engajados nos trabalhos, mediante solicitação à Companhia, 
desde que sem interferir indevidamente na condução normal dos trabalhos. V.Sa. deverá 
fornecer, em tempo hábil, as procurações necessárias com poderes ad judicia et extra 
(incluindo poderes para participar de audiências conciliatórias e de celebrar acordos), bem 
como documentos e informações pertinentes para os advogados que tenham sido 
contratados para conduzir o Processo. 
 



 

POLÍTICA 

Assunto: 

Política de Indenidade da Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE  

Código documento 
PI-DJU-001 

Emitido por: 

DJU 

Aprovador: 

Conselho de 
Administração e 
AGE 

Vigência: 

01/2020 
Data de Emissão 

10/01/2020 

Versão 

V.1 

 

  17 
Av. Pres. Vargas, 2655. Cidade Nova. Rio de Janeiro. CEP 20.210-030 

w w w . c e d a e . c o m . b r 

 

8. Os prejuízos ou despesas incorridas ou contratadas por V.Sa. anteriormente à celebração 
deste instrumento e em razão do Processo serão ressarcidos ou arcados pela Companhia, 
nos termos da Política de Indenidade e dos itens 4 e 5 acima, desde que a Companhia avalie 
que tais despesas foram incorridas de forma razoável e justificável ou no caso de despesas 
comprovadamente urgentes incorridas na preservação dos direitos de V.Sa.. 
 
9. Caso restem configuradas, a qualquer tempo, quaisquer das hipóteses a seguir listadas, 
as obrigações da Companhia sob o presente instrumento cessarão imediatamente e 
perderão seus efeitos, deixando de ser devida qualquer indenização, ressarcimento ou 
defesa a V.Sa. em conexão com o Processo nas seguintes hipóteses:  

(i) o ato ou omissão objeto do Processo, ou que o originou, não guarde relação com 
o desempenho de cargo ou função do Beneficiário na CEDAE, nas suas 
controladas ou coligadas ou nas entidades nas quais o Beneficiário participe por 
indicação da CEDAE;  

(ii)  o ato ou omissão objeto do Processo, ou que o originou, tenha sido praticado 
ou incorrido em interesse próprio ou de terceiros, com excesso de poderes, em 
violação do Estatuto Social, com culpa grave, dolo, má-fé ou fraude, ou qualquer 
ato que constitua ilícito penal;  

(iii) V.Sa. tenha prejudicado ou comprometido, por sua ação ou omissão, a defesa 
da Companhia ou sua própria defesa ou a cobertura securitária da Companhia 
no âmbito do seu seguro de D&O em relação ao Processo;  

(iv) V.Sa. tenha renunciado a direitos ou transigido, no âmbito do Processo, sem a 
prévia e expressa concordância da Companhia; e  

(v) o ato ou omissão objeto do Processo, ou que o originou, possa ser objeto de 
ação de responsabilidade civil movida pela Companhia nos termos do artigo 159 
da Lei 6.404/76, ressalvado o disposto no §6º do mesmo artigo. Configurada 
qualquer das hipóteses previstas neste item, V.Sa. estará obrigado à devolução 
de quaisquer valores pagos pela Companhia em benefício de V.Sa. no prazo de 
até 10 (dez) dias úteis a contar da data da ciência de V.Sa. sobre o 
reconhecimento da Excludente, corrigidos monetariamente pelo IGP-M ou outro 
índice que venha a substituí-lo. 

 
10. V.Sa. está ciente de que a Política de Indenidade, conforme alterada de tempos em 
tempos, é parte integrante desta carta e vincula V.Sa. e todos os seus Beneficiários, 
independentemente da alteração dos termos da presente carta. Salvo nesta hipótese, os 
termos da presente carta somente poderão ser ampliados, modificados ou alterados 
mediante documento por escrito assinado pela Companhia e por V.Sa. Eventuais alterações 
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na Política que venham a suprimir ou de qualquer outra forma afetar de maneira adversa 
os direitos dos Beneficiários, só alcançarão e produzirão efeitos aos Beneficiários que 
aderirem às respectivas Cartas de Indenidade emitidas após a aprovação de tais alterações. 
A extensão dos benefícios dessa carta em relação a novos processos, de natureza judicial 
ou administrativa, decorrentes dos fatos descritos no Processo, que porventura venham a 
ser propostos contra V. Sa. no futuro, dependerá de nova avaliação em concreto por parte 
da CEDAE. 
 
11. V.Sa. está ciente de que não lhe é permitido ceder, de qualquer forma, seus direitos ou 
obrigações sob o presente instrumento. 
 
12. O presente instrumento será regido e interpretado de acordo com as leis da República 
Federativa do Brasil e qualquer conflito que surja entre as partes relacionado ao mesmo 
deverá ser dirimido exclusivamente no Foro Central da Cidade do Rio de Janeiro, em 
detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 
 
Sendo o que nos cabia para o momento, subscrevemo-nos. 
 
 
Companhia Estadual de Águas e Esgoto – CEDAE 
 
De acordo em  [XX/XX/XXXX]. 
 
[nome] 
 
Testemunhas: 
 
 
1.  Nome: 
CPF:  

  

2.  Nome: 
CPF:  
 






