REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE REMUNERAÇÃO E PESSOAS DA
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
O funcionamento do Comitê de Remuneração e Pessoas (“Comitê”) da Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“Companhia”), bem como a apresentação de
pareceres e a formulação de representações do Comitê junto aos órgãos de administração da
Companhia serão regulados por este Regimento Interno (“Regimento”), e, no que for aplicável,
pelo Regimento Interno do Conselho de Administração, pelo Estatuto Social da Companhia,
pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), pelas demais
normas em vigor e nas diretrizes internas de governança corporativa e compliance da
Companhia.
O Comitê reporta-se diretamente ao Conselho de Administração da Companhia (“Conselho”
ou “Conselho de Administração”) e será responsável por assessorá-lo em questões
relacionadas aos modelos de remuneração da administração e na tomada de decisões
relacionadas aos recursos humanos da Companhia.

1.

Composição

1.1

O Comitê terá funcionamento permanente e será composto por, no mínimo, 3 (três) e,

no máximo, 5 (cinco) membros, conselheiros ou não, eleitos e destituíveis pelo Conselho de
Administração a qualquer tempo, para um mandato de 2 (dois) anos. Um dos membros será,
necessariamente, conselheiro independente da Companhia, conforme definição contida no
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B.3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento
do Novo Mercado”).

1.2

Os membros do Comitê deverão ser eleitos, preferencialmente, na primeira reunião do

Conselho de Administração que ocorrer após a realização da Assembleia Geral da Companhia,
que eleger os membros do Conselho de Administração.

1.3

É necessário que ao menos 1 (um) dos membros do Comitê tenha experiência

comprovada em administração de recursos humanos e no desempenho de funções relativas
ao estabelecimento de políticas de remuneração, metas corporativas e atração e retenção de
pessoal. Não havendo nenhum conselheiro com tal perfil, o Conselho de Administração
poderá, em caráter excepcional, contratar profissional com referido perfil para integrar o
Comitê.
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1.4

Os membros do Comitê devem possuir conhecimentos e vivência em gestão de

empresas. Ademais, os membros do Comitê devem manter postura imparcial no desempenho
de suas atividades e, sobretudo, devem ser proativos em busca da constante eficiência dos
mecanismos de recursos humanos e remuneração da Companhia, bem como no respeito às
regras e princípios estabelecidos na legislação aplicável, no Estatuto Social, neste Regimento
e nas melhores práticas de mercado.

1.5

Os conselheiros que possuírem vínculo empregatício com a Companhia, licenciados

ou não, não poderão participar do Comitê, a fim de evitar potenciais conflitos de interesse.

1.6.

Em caso de vacância de membro do Comitê, em decorrência de destituição, renúncia,

morte, impedimento comprovado, invalidez ou perda do mandato ou outras hipóteses previstas
em lei, o Conselho de Administração deverá promover a indicação do substituto para completar
o mandato do substituído.

1.7.

Os membros do Comitê farão jus à remuneração na forma estabelecida pelo Conselho

de Administração.

1.7.1. Os membros do Comitê serão reembolsados pelas despesas que
comprovadamente incorrerem no estrito desempenho de suas funções, desde que de acordo
com as políticas internas da Companhia.

1.8

O Conselho de Administração elegerá, dentre os membros do Comitê, um

Coordenador, a quem caberá a representação, organização e coordenação de suas atividades.

1.9

O Coordenador do Comitê poderá, a seu critério, nomear secretário para suporte e

organização das atribuições e atividades do Comitê, bem como para auxiliá-lo nas respectivas
reuniões e demais assuntos, dentre os membros do Comitê, da Diretoria ou do departamento
jurídico da Companhia.

1.10

A função de membro do Comitê é indelegável.

2.

Competências

2.1.

A atuação do Comitê é meramente consultiva, cabendo-lhe emitir sugestões e opiniões

a serem submetidas ao Conselho de Administração. A atuação do Comitê se dará estritamente
dentro das competências descritas neste Regimento, tendo autonomia de propor temas para
discussão no limite de sua competência.
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2.2.

Compete ao Comitê:

(i)

propor ao Conselho de Administração e revisar anualmente, os parâmetros e diretrizes

e a consequente política de remuneração e demais benefícios a serem atribuídos aos
administradores da Companhia, aos membros dos Comitês Consultivos e demais órgãos de
assessoramento do Conselho, bem como dos funcionários com reporte direto à Diretoria
Executiva da Companhia e de suas controladas;

(ii)

propor

anualmente

ao

Conselho

de

Administração

a

remuneração

dos

administradores da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral;
(iii)

recomendar à aprovação do Conselho de Administração, a alocação do montante

global da remuneração fixada pela Assembleia Geral, dos honorários mensais de cada um dos
Administradores, membros dos Comitês de Assessoramento e dos demais órgãos de
assessoramento da Companhia;
(iv)

revisar e recomendar à aprovação do Conselho de Administração, com relação ao

Diretor-Presidente, seu: (i) salário-base anual, (ii) incentivo de remuneração de curto prazo e
incentivo de remuneração a longo prazo, (iii) condições aplicáveis à sua contratação, em
relação a demissão e mudança de cargo, e (iv) qualquer outro tipo de remuneração,
indenização e benefícios;
(v) revisar a proposta preparada pelo Diretor-Presidente para cada membro da Diretoria
Executiva da Companhia e recomendar à aprovação do Conselho de Administração os
seguintes itens: (i) salário-base anual, (ii) incentivo de remuneração de curto prazo e incentivo
de remuneração a longo prazo, (iii) condições aplicáveis à sua contratação, em relação a
demissão e mudança de cargo, e (iv) qualquer outro tipo de remuneração, indenização e
benefícios;

(vi) recomendar à aprovação do Conselho de Administração, a aprovação prévia de
implementação, alteração das condições ou realização de outorgas nos termos de plano de
incentivo de remuneração de longo prazo aos administradores e empregados da Companhia,
incluindo a outorga de opção de compra de ações a Administradores, empregados da
Companhia e sociedades controladas;

(vii) revisar e submeter ao Conselho de Administração as metas e objetivos relativos aos
planos de remuneração dos administradores e funcionários com reporte direto à Diretoria
Executiva da Companhia, monitorando sua implementação e realizando a avaliação do
desempenho de tais administradores e funcionários em face de tais metas e objetivos;
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(viii) identificar pessoas aptas a se tornarem membros da Diretoria Executiva, e recomendar
tais candidatos ao Conselho de Administração, obedecidas as normas legais, regulamentares
e do Estatuto Social com relação aos requisitos e impedimentos e para eleição de
administradores;

(ix) verificar a adequação da indicação de candidatos a membro do Conselho de
Administração, de seus comitês de assessoramento e da Diretoria Executiva frente aos
critérios definidos neste Regimento, no Estatuto Social e no Regulamento do Novo Mercado,
incluindo a emissão de parecer acerca do tema;

(x) desenvolver, em conjunto com o Diretor Presidente, planos de sucessão para garantir que
os cargos nos órgãos da administração sejam sempre ocupados por pessoas preparadas e
aptas a implementar seus planos de negócios, seus objetivos de longo prazo e a garantir a
continuidade da Companhia;

(xi) revisar as práticas de qualificação profissional e de educação continuada dos
administradores da Companhia; e

(xii) analisar e opinar sobre outras matérias relativas à administração de pessoas, desde que
a decisão sobre as mesmas seja do interesse e da competência do Conselho de Administração
da Companhia.

2.3.

Para o desempenho de suas funções, o Comitê terá amplo acesso às informações de

que necessitar e disporá de estrutura administrativa adequada. O Comitê disporá, ainda, de
autonomia operacional, bem como de dotação orçamentária, dentro dos limites aprovados pelo
Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações
e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização
de especialistas externos independentes.

2.3.1. Observado o disposto no item acima, os pedidos individuais de informações,
documentos, apresentações, esclarecimentos, reuniões, incluindo com os representantes das
áreas da Companhia, bem como demais solicitações para o desenvolvimento de suas
atividades, deverão ser endereçados pelos membros do Comitê ao Departamento Societário
da Companhia, com cópia para o Coordenador do Comitê, para que, em 10 (dez) dias úteis,
possam providenciar o atendimento.
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3.

Reuniões do Comitê

3.1

As reuniões do Comitê ocorrerão ordinariamente ao menos 3 (três) vezes a cada ano

ou, extraordinariamente, sempre que necessário, sendo convocadas por seu Coordenador, por
iniciativa própria ou por solicitação do Diretor Presidente da Companhia, do Presidente do
Conselho de Administração, ou de quaisquer 2 (dois) membros do Comitê.

3.2

Nos casos de ausência ou impedimento do Coordenador do Comitê, as reuniões serão

convocadas por outro membro previamente designado pelo Comitê.

3.3

As convocações das reuniões do Comitê serão efetuadas, por escrito, por qualquer

meio disponível, inclusive correio eletrônico e/ou portal de governança corporativa da
Companhia, com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência, em primeira convocação,
e com, no mínimo, 2 (dois) dias úteis de antecedência, em segunda convocação, exceto quanto
aos assuntos que exijam apreciação urgente, as quais poderão ser convocadas em prazos
inferiores aos anteriormente previstos. As convocações deverão especificar a data, hora e local
da reunião e incluir a respectiva ordem do dia. As propostas e toda documentação necessária
e correlata à ordem do dia deverão ser disponibilizadas aos membros do Comitê em até 5
(cinco) dias anteriores a respectiva reunião.
3.4

A ordem do dia das reuniões será elaborada pelo Coordenador do Comitê, sendo que

os demais membros poderão sugerir assuntos adicionais a serem apreciados pelo Comitê.

3.5

É dispensada a convocação da reunião na qual comparecerem todos os membros do

Comitê.

3.6

As reuniões do Comitê serão instaladas, em primeira convocação, com a presença da

maioria de seus membros e, em segunda convocação, com o mínimo de 2 (dois) membros.

3.7

A participação dos membros do Comitê poderá ocorrer através de reuniões

presenciais, por teleconferência, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação
que permita a identificação do membro do Comitê e a comunicação simultânea com todas as
demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, os membros do Comitê serão considerados
presentes à reunião e deverão assinar a correspondente ata em até 45 (quarenta e cinco) dias.

3.8

Anualmente, o Comitê aprovará um cronograma de atividades para o exercício social

correspondente, o qual poderá sofrer alterações ao longo do exercício social, por deliberação
do Comitê.
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3.9

O Comitê, por decisão do Coordenador ou solicitação da maioria dos seus membros,

poderá convidar terceiros para suas reuniões, com a finalidade de assessorar as discussões
e/ou prestar esclarecimentos de qualquer natureza.

3.10

As opiniões e pareceres do Comitê serão aprovados por maioria de votos dos

membros presentes.

3.10.1. Em caso de empate nas deliberações do Comitê, a matéria em deliberação
será submetida ao Conselho de Administração com essa observação.

3.11

As deliberações do Comitê serão registradas em ata em forma de sumário, cujas

cópias serão disponibilizadas ao próprio Comitê e ao Conselho de Administração da
Companhia e as vias originais serão arquivadas na sede da Companhia.

3.12

Os votos dissidentes e abstenções, inclusive por conflito de interesses, serão

registrados em ata, cabendo aos membros do Comitê que desejarem expor as razões de seu
voto dissidente fazê-lo por instrumento em separado, que será recebido pelo Coordenador do
Comitê e/ou pelo secretário da reunião, autenticado e ficará arquivado na sede da Companhia.

3.13

O registro dos assuntos discutidos no Comitê deverá conter os encaminhamentos e

resultados da reunião de forma sucinta.

4.

Deveres

4.1.

Os membros do Comitê, além de observar os deveres legais inerentes ao cargo,

devem pautar sua conduta por elevados padrões éticos, bem como observar e estimular as
boas práticas de governança corporativa na Companhia, devendo guardar rigoroso sigilo sobre
qualquer informação relevante, relacionada à Companhia, enquanto ela não for oficialmente
divulgada ao mercado.

4.2.

Participar das reuniões do Comitê de forma ativa e diligente, preparando-se

previamente com o exame dos documentos postos à sua disposição;

4.3.

Atuar com a máxima independência e objetividade para que o Comitê possa atingir

aos seus fins de maneira imparcial e isenta;

4.4.

Declarar-se impedido previamente a qualquer discussão e/ou emissão de parecer

sobre matéria na qual tenha interesse particular ou conflitante com o da Companhia que for
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submetida à sua apreciação, especificando a natureza, os termos, a origem e a extensão do
conflito de interesses, e abstendo-se de participar das discussões e de opinar. É permitido ao
membro do Comitê envolvido num conflito de interesses apresentar as próprias avaliações
sobre sua participação na referida discussão e/ou emissão de parecer ao Coordenador, o qual
as submeterá ao Presidente do Conselho de Administração para a deliberação colegiada
nesse órgão da existência do conflito de interesses.

4.5

Manter o Coordenador informado sobre quaisquer processos e ou inquéritos

administrativos ou judiciais em que seja parte e que, pelo desfecho possível, possam resultar
em prejuízo de imagem da Companhia, de seus controladores, controladas e/ou coligadas;

4.6

Participar do processo de avaliação do Comitê e de seus membros; e

4.7

Acatar as deliberações emanadas do Conselho de Administração.

4.8

Os dados e informações produzidos ou utilizados pelo Comitê são considerados

sigilosos e classificados como reservados, em razão do seu teor ou dos seus elementos
intrínsecos, devendo os membros do Comitê zelar pela confidencialidade de tais informações.

4.9

Os membros do Comitê sujeitam-se aos mesmos deveres e responsabilidades

atribuídos aos administradores da Companhia contidos nos artigos 153 a 160 da Lei das S.A.,
limitados à sua esfera de atuação.

4.10

Aplica-se aos membros do Comitê o disposto no Código de Ética da Companhia, no

Plano de Tolerância Zero com a Corrupção da Companhia e no Programa de Compliance
Global do Grupo Enel (todos, em conjunto, “Código de Ética”). Ainda, aplicam-se a Política de
Negociação de Valores Mobiliários e a Política de Divulgação e Manutenção de Sigilo de
Informações Relevantes da Companhia, bem como o disposto no Regulamento do Novo
Mercado e em todas as demais políticas e normas internas da Companhia.
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Conflito de Interesses

5.1.

Os membros do Comitê têm o dever de informar o seu impedimento ao Coordenador

do Comitê, previamente a qualquer discussão e/ou emissão de parecer sobre matéria na qual
tenha interesse particular ou conflitante com o da Companhia que for submetida à sua
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apreciação, especificando a natureza, os termos, a origem e a extensão do conflito de
interesses, e abstendo-se de participar das discussões e de opinar.

5.2.

Caso o membro do Comitê não declare a existência de conflito de interesses, qualquer

outro membro do Comitê que tiver conhecimento poderá fazê-lo ao Coordenador.

5.3.

Tão logo identificada a situação de conflito de interesses, o membro envolvido deverá

se afastar, inclusive fisicamente, dos materiais e das discussões e deliberações a respeito,
devendo tal afastamento ser registrado na ata da reunião do Comitê.

5.4.

É permitido ao membro do Comitê envolvido num conflito de interesses apresentar as

suas próprias avaliações ao Coordenador, o qual as submeterá ao Presidente do Conselho de
Administração para a deliberação colegiada nesse órgão da existência ou não do conflito de
interesses.

5.5.

O Conselho de Administração, levando em conta a opinião do Comitê de Auditoria,

determinará se o conflito de interesses entre a Companhia e o membro do Comitê existe e, em
caso de existência de conflito, o Conselho de Administração deliberará ou não sobre a matéria
em questão com a abstenção do membro do Comitê envolvido.
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Casos Omissos, Conflito, Alterações e Vigência

6.1.

Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Conselho de Administração.

Em caso de conflito entre este Regimento e o Estatuto Social, prevalecerá o Estatuto Social
da Companhia.

6.2.

O presente Regimento será atualizado e revisado periodicamente pelo Comitê, para

reavaliar sua adequação e abranger alterações necessárias em decorrência de novas leis ou
regulamentos e Caberá ao Comitê aprovar, por maioria de votos de seus membros, eventuais
propostas de alteração a este Regimento, para serem submetidas ao Conselho de
Administração.

6.3.

Este Regimento entra em vigor na data da sua aprovação pelo Conselho de

Administração e deverá ser divulgado no site da Companhia.

[Regimento Interno aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em Reunião
realizada em 14 de fevereiro de 2019].
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