Santo André, 22 de abril de 2020.

Conselho de Administração
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.
Rua das Figueiras, nº 501, 8º andar
Santo André - SP

Ref.: Contrato de Indenidade

Prezados Senhores,
1.

Como é do conhecimento de V.Sas., durante a preparação das demonstrações

financeiras da companhia relativas ao exercício social de 2019, foram constatados indícios de
erros na contabilização de valores transferidos a fornecedores de serviços turísticos (“Erros
Contábeis”).
2.

Conforme descrito no comunicado de fato relevante divulgado ao mercado em 28 de

fevereiro de 2020, os Erros Contábeis poderão exigir ajustes significativos nos resultados
reportados pela companhia.
3.

Em breve, a companhia deverá divulgar suas demonstrações financeiras relativas ao

exercício social de 2019 e, eventualmente, refazer e republicar as demonstrações relativas a
exercícios anteriores, caso os Erros Contábeis sejam confirmados e tenham impacto sobre
outros exercícios.
4.

Diante da responsabilidade pelo processo de correção dos Erros Contábeis que recai

sobre o Diretor Financeiro e alguns membros de sua equipe1, o Comitê de Gente e a Diretoria
da companhia recomendaram, e o Conselho de Administração aprovou, em 29 de março de
2020, a celebração de contratos de indenidade (i) entre a companhia e o Diretor Financeiro; e
(ii) entre a companhia e o Diretor de Controladoria.
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Segundo o art. 21, §2°, (ii), do estatuto social, compete ao Diretor Financeiro elaborar e revisar as demonstrações
financeiras da companhia.
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5.

Adicionalmente, de acordo com o art. 21, §2˚, (i), do estatuto social, é dever do Diretor

Presidente supervisionar a atuação dos demais Diretores, dirigir as operações da Companhia e
determinar os procedimentos a serem seguidos. Nessa qualidade, é certo que o Diretor
Presidente divide com o Diretor Financeiro os riscos e a responsabilidade pelo processo de
correção dos Erros Contábeis.
6.

Essa responsabilidade implica elevados riscos financeiros também para o Diretor

Presidente, riscos esses que não são totalmente cobertos pelas apólices de seguro
contratadas pela companhia.
7.

Por essa razão, recomendamos igualmente a celebração de contrato de indenidade

entre a Companhia e o Diretor Presidente, nos mesmos termos dos contratos de indenidade
celebrados com o Diretor Financeiro e o Diretor de Controladoria, conforme a minuta anexa
(“Contrato de Indenidade CEO”).
8.

Entendemos que o Contrato de Indenidade CEO equilibra adequadamente, de um lado,

o interesse da Companhia de proteger seus administradores e, de outro, o interesse da
Companhia de preservar seu patrimônio e evitar condutas irregulares por parte dos
administradores.
9.

Nesse sentido, o Contrato de Indenidade CEO tem objeto bem delimitado, alcançando

apenas atos relativos: (i) ao processo de correção dos Erros Contábeis; (ii) à elaboração das
demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019; e (iii) a eventual refazimento e
republicação das demonstrações financeiras relativas a exercícios anteriores.
10.

Além disso, não são passíveis de indenização, segundo o Contrato de Indenidade CEO,

as perdas sofridas pelo Diretor Presidente decorrentes de atos praticados: (a) fora do exercício
de suas atribuições; (b) com má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude; ou (c) em interesse
próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social.
11.

O

Contrato de Indenidade CEO também prevê que, caso a Companhia faça

adiantamento de despesas para fazer frente a processos em cursos ou para remediar o
bloqueio de bens dos administradores, esses valores deverão ser devolvidos caso seja
comprovado, ao final dos processos, que o Diretor Presidente não fazia jus a indenização.
12.

O Contrato de Indenidade CEO também mitiga conflitos de interesse na concessão das

indenizações, uma vez que:
(i)

A

competência

para

conceder

as

indenizações

será

do

Conselho

de

Administração da Companhia e não da Diretoria.
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(ii)

Qualquer solicitação de indenização deverá ser previamente analisada pelo
Comitê de Gente.

13.

O Contrato de Indenidade CEO deixa claro, ainda, que o Diretor Presidente não poderá

participar de qualquer reunião do Conselho de Administração ou de qualquer outro órgão da
Companhia relacionada à concessão de indenização ou adiantamento de recursos.
14.

O Contrato de Indenidade CEO prevê ainda limites temporais e monetários de cobertura

que nos parecem adequados tendo em vistas os riscos envolvidos.
15.

Por todo o exposto, entendemos que o Contrato de Indenidade CEO mitiga os riscos de

conflito de interesses e equilibra os diferentes interesses da companhia envolvidos nessa
questão.
Atenciosamente,

__________________________________

______________________________

Maurício Teles Montilha

Jacques Douglas Varaschim

Diretor Financeiro e de Relações com

Diretor de Tecnologia da Informação

Investidores

__________________________________

__________________________________

Fernando Souza Oliveira

Ricardo Pinheiro Paixão

Diretor de Gente e Gestão

Diretor de Operações
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