
QUESTIONÁRIO D&O 

Seguro de Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e Administradores  

 

1. Razão Social do Proponente: COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO – ES GÁS  

2. CNPJ: 34.307.295/0001-65 

3. Data de constituição: 24/07/2019 

4. Ramo de Atividade: Distribuição de Gás Natural Canalizado no Estado do Paraná  

5. Composição do Capital Social:  

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 51% (cinquenta e um por cento) e PETROBRAS DISTRIBUIDORA 

S/A - 49% (quarenta e nove por cento) do Capital votante e; 

 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – 40% (quarenta por cento) e PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A - 

60% (sessenta por cento) do Capital total. 

6. Informar sobre a existência de ativos no exterior. Especificando a natureza e o local: Não 

existem.  

7. Informar, se aplicável, Sociedades Controladas às quais a Cobertura deva ser estendida 

(razão social, CNPJ e endereço): não existem  

8. Relação dos Administradores: HEBER VIANA DE RESENDE – Diretor Presidente (acumulando 

Diretor de Administração e Finanças); FREDERICO BICHARA HENRIQUES – Diretor de 

Operações. 

9. Informar se, nos últimos 05 anos, ocorreram os eventos abaixo:  

9.1 Mudança na Razão Social: Não  

9.2 Mudança do Sócio majoritário: Não  

9.3 Fusão, aquisição ou compra de participação em outra Sociedade: Não  

9.4 Pedido de Falência, Concordata, Intervenção ou procedimento similar: Não  

9.5 Demandas Judiciais ou Extrajudiciais, inclusive Inquéritos Administrativos, contra os 

Administradores atuais e/ou contra os Administradores de gestões anteriores: Não  

10. Informar se há expectativa, para os próximos 12 meses, quanto ao acontecimento dos 

fatos abaixo:  

10.1 Pedido de Falência, Concordata, Intervenção ou procedimento similar: Não  

10.2 Fusão, aquisição, incorporação ou cisão: sim. A BR anunciou publicamente que pretende 

vender a parte dela, desde que receba proposta economicamente justa ao potencial do 

negócio. 

10.3 Ingresso ou retirada de Sócios: Não  

10.4 Abertura de Capital: Não  

10.5 Redução de receita ou de lucro: Não  



10.6 Alteração no quadro de Administradores: Não  

11. A Proponente e/ou suas Sociedades Controladas já foram, ou atualmente são, contratantes 

do Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores? Em caso positivo, favor indicar: Não.  

13. Já houve recusa por parte de alguma Seguradora para contratação ou renovação do Seguro 

de Responsabilidade Civil de Administradores? Não  

14. Com relação aos Empregados, informar:  

14.1. Existe um manual de ética ou conduta para os empregados? SIM  

14.2. Foram feitas demissões coletivas nos últimos 12 meses? Não  

15. Informar em relação ao Proponente, a existência de Conselho Fiscal ou órgão de natureza 

similar: SIM.  

15.1.1. Caso positivo, informar o número de reuniões realizadas no último exercício: No 

exercício de 2019, foram realizadas 3 (três).  

16. Informar se há expectativa quanto à ocorrência de demanda judicial ou extrajudicial contra 

os Administradores, relacionada aos seus Atos de Gestão: NÃO  

17. A Proponente, suas Controladas e/ou seus Administradores já foram demandados por 

empregados em razão de Responsabilidade por Práticas Trabalhistas? (Responsabilidade por 

Práticas Trabalhistas decorrem de ações e/ou omissões concernentes à relação de emprego, 

tais como dano moral, discriminação, calúnia, injúria, difamação, invasão de privacidade ou 

demissão ilegal): Não 

18. Limite Máximo de Indenização (LMI): Limites pretendidos: R$ 5.000.000,00 (CINCO 

MILHÕES DE REAIS)  

 

O Proponente abaixo assinado declara que as informações fornecidas neste instrumento são 

verdadeiras. Fica entendido e acordado, que as informações contidas neste documento e os 

materiais que eventualmente sejam enviados para a mesma e incorporados ao presente 

instrumento formam a base do contrato se a apólice for emitida, e que a seguradora os 

utilizou ao emitir a apólice. Esta proposta e os materiais com ela enviados ficarão arquivados 

na seguradora e serão considerados anexos e partes integrantes da apólice que vier a ser 

emitida. A seguradora fica autorizada a fazer as investigações e as pesquisas que julgar 

necessárias à preparação desta proposta. Fica ainda acordado que, se porventura as respostas 

às questões contidas nesta proposta sofrerem alterações substanciais antes da data de 

entrada em vigor da apólice, a proponente notificará imediatamente a seguradora por escrito, 

e que qualquer cotação pendente poderá ser modificada ou retirada a critério da seguradora.  

 

Vitória, maio de 2020. 

 

 

 


