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QUESTIONÁRIO PARA SEGURO 

RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES (D&O) 

 
1. Razão Social do Proponente: 
 
2. Endereço Comercial: 
 
3. CNPJ: 
 
4. Ramo de Atividade: 
 
5. Data de início das Atividades: 
 
6. Composição do Capital Social do Proponente (indicar participação de cada sócio): 
 
 
 
 
7. Empresas Subsidiárias às quais a Cobertura deva ser estendida (informar razão social, CNPJ, endereço 

e participação do Proponente no capital). Empresas subsidiárias são empresas que o Proponente 
possua mais do que 50% de participação societária, direta ou indireta): 

 

 

 

 
8. Informar, se aplicável, a existência e ativos (Ex. Empresas Subsidiárias) no exterior (especificar 

natureza e local): 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 
 

• As questões de 9 a 16 referem-se à Proponente e às suas Empresas Subsidiárias; 

• Responder às questões assinalando SIM ou NÃO; em caso de resposta afirmativa, favor fornecer 
informações detalhadas. 

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

          

9.1. Mudança na Razão Social:       (   ) Sim       (  ) Não 

9.2. Mudança do Sócio Majoritário:       (   ) Sim       (  ) Não 

9.3. Fusão, aquisição ou compra de participação em outra Sociedade:  (   ) Sim       (  ) Não 

9.4. Fechamento de capital        (   ) Sim       (  ) Não 

9.5. Operações com valores mobiliários:      (   ) Sim       (  ) Não 

9.6 Pedido de Falência, Intervenção ou procedimento similar:   (   ) Sim       (  ) Não 
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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:  (   ) Sim       (   ) Não 

10.2. Fusão, aquisição, incorporação ou cisão:      (   ) Sim       (   ) Não 

10.3. Ingresso ou retirada de Sócios:       (   ) Sim       (   ) Não 

10.4. Abertura de Capital ou oferta de valores mobiliários    (   ) Sim       (   ) Não 

10.5. Encerramento das atividades (da Proponente ou de Subsidiárias)  (   ) Sim       (   ) Não 
10.6. Redução de receita ou de lucro:       (   ) Sim       (   ) Não 

10.7. Alteração no quadro de Administradores:     (   ) Sim       (   ) Não 

 
 
11. Informar se, nos últimos 05 anos, o Proponente ou quaisquer Empresas Subsidiárias estiveram 

envolvidos em algumas das seguintes situações: 
 

      
11.1. Ações civis?         (   ) Sim       (   ) Não 

11.2. Ações ou inquéritos criminais?       (   ) Sim       (   ) Não 

11.3. Ações tributárias, previdenciárias, trabalhistas, consumeristas?   (   ) Sim       (   ) Não 

11.4. Procedimentos, investigações ou inquéritos administrativos?   (   ) Sim       (   ) Não 

11.5. Quaisquer outras demandas judiciais ou extrajudiciais?    (   ) Sim       (   ) Não 

 

Se a resposta a pergunta 11.2 acima for “SIM”, favor nos enviar uma relação com o ano de início do processo/ 
procedimento administrativo, nome das partes e objeto da ação. 
 
 
 
12. Informar se, nos últimos 05 anos, algum dos diretores, administradores ou executivos já estiveram 

em alguma das situações abaixo, sendo o envolvimento em tal situação consequência de sua posição 
como representante de fato ou de direito do Proponente? 
 

      
12.1  Ações civis?         (   ) Sim       (   ) Não 

12.2. Ações ou inquéritos criminais?       (   ) Sim       (   ) Não 

12.3. Ações tributárias, previdenciárias, trabalhistas, consumeristas?   (   ) Sim       (   ) Não  

12.4. Procedimentos, investigações ou inquéritos administrativos?   (   ) Sim       (   ) Não 

12.5. Quaisquer outras demandas judiciais ou extrajudiciais?    (   ) Sim       (   ) Não 

 
Se a resposta a alguma das perguntas acima for “SIM”, favor nos enviar uma relação com o ano de 
início do processo/ procedimento administrativo, nome das partes e objeto da ação. 
 
13. Existe qualquer fato ou circunstância que o Proponente (ou as Empresas Subsidiárias), seus diretores, 

administradores, executivos ou qualquer outra pessoa a quem este  seguro possa interessar tenha 
conhecimento e que possa ocasionar uma reclamação contra qualquer uma dessas pessoas em razão 
dos seus atos de gestão? 
 

                
 

(   ) Sim       (   ) Não 
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14. O Proponente e/ou suas Empresas Subsidiárias já foram, ou atualmente são, contratantes do Seguro 
de Responsabilidade Civil de Administradores? Em caso positivo, favor indicar. 
 
Nome da Seguradora: 
Limite de Responsabilidade: 
Data de vencimento da Apólice ou, se aplicável, do cancelamento: 
Indenizações pagas: 
Data da contratação da primeira apólice: 
 
15. Com relação aos Empregados, informar 
 

Quantidade, separando por cidade/estado onde: 
 
 
 
 

15.1. Existe um manual de ética ou conduta para os empregados?   (   ) Sim       (   ) Não 
Caso positivo, anexar cópia. 
 
15.2. Foram feitas demissões coletivas nos últimos 12 meses?    (   ) Sim       (   ) Não 
Caso positivo, informar quantidade, local e razão da demissão coletiva: 
 
 
 
16. Informar em relação ao Proponente, a existência de Conselho Fiscal ou órgão de natureza similar: 
Caso positivo, informar o número de reuniões realizadas no último exercício: 
 
 
17. Informar se o Proponente realizou, realiza ou pretende realizar operações com derivativos: 

 
(   ) Sim       (   ) Não 

 

Caso a resposta seja “SIM”, favor detalhar natureza e finalidade (fins de hedge ou especulativos) da operação. 
 

 

18. Comentar aspectos (Ex. existência de administradores não-empregados, existência de manual de boas 
práticas, etc.) que, devido às suas características, julguem ser de interesse da Seguradora para análise 
do Risco: 

 
 
 
19. Limite de Garantia desejado 
 
Favor assinalar o(s) Limite(s) pretendido(s): 
 

 R$ 5.000.000,00     R$ 10.000.000,00    R$ 15.000.000,00 
 

 R$ 20.000.000,00     R$ 30.000.000,00 
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 Outros: R$______________  
 
Qual é o âmbito de Cobertura/Jurisdição almejada? 
 
 

O assinante deste documento legalmente representando os interesses do Proponente – empresa contratante 
da apólice - declara para os devidos fins de direito que, as informações prestadas, inclusive em relação a 
situação financeira do Proponente, demais Empresas, Subsidiárias ou Entidades  Sem  Fins  Lucrativos,  são  
verdadeiras, sob pena de, nos termos da legislação em vigor (Código Civil Brasileiro – arts. 765 e 766), perda 
do direito às garantias para as quais a apólice é contratada. 
 

A Seguradora declara para fins de direito que, as informações apresentadas no presente questionário  serão 

tratadas de maneira sigilosa, como se fossem informações particulares da própria Seguradora, e que, as 

mesmas serão utilizadas estritamente para fins de contratação de seguro de responsabilidade de executivos 

– D&O. 

O assinante declara  ainda que tem conhecimento e está de acordo que a apólice deste seguro é a base de 

reclamação “claims made” e, portanto, o seguro  somente cobre reclamações feitas pela primeira vez contra 

as pessoas   seguradas   durante o período de vigência da apólice, ou durante o prazo complementar para 

apresentação de reclamações e prazo suplementar, este último se for contratado. 

 

Declara, também, seu compromisso em informar, antes da finalização dos procedimentos para contratação 

da Apólice, quaisquer alterações nos dados e informações aqui expressas. 

 
Declara, por fim, sua concordância em que este Questionário sirva de base para a análise e aceitação do risco 

de sua empresa, para fixação do Prêmio da Apólice, e que, emitida a Apólice, este Questionário passe a 

integrá-la como se a ela pertencesse. 

 
 

 
_________________________________________________________ 

Nome do Representante Legal: 

Name of the Legal Representative 

Cargo/Position: 

 
 
_________________________ 

Local e Data / City and Date 

 

 

 

FAVOR ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
 
1. Cópia dos dois últimos balanços anuais com todas as notas e anexos; 
2. Cópia do Contrato Social e última alteração. 
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