REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL DA
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

1. Objetivo e Competências

1.1.

O presente Regimento Interno (“Regimento”) tem como objetivo estabelecer os

procedimentos a serem observados pelo Conselho Fiscal da Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. (“Conselho Fiscal” e “Companhia”, respectivamente) no exercício
de suas atividades e no cumprimento de seus deveres legais e estatutários, bem como definir
regras para o seu funcionamento, estrutura e organização.

1.2.

O Conselho Fiscal é o órgão colegiado não integrante da administração, responsável pela

fiscalização da regularidade dos atos praticados pelos administradores da Companhia, que atua
de forma independente em relação ao Conselho de Administração e a Diretoria.

1.3.

O Conselho Fiscal funcionará em caráter não permanente, somente sendo instalado

mediante solicitação de acionistas na forma da legislação pertinente. O funcionamento do
Conselho Fiscal será regido pela legislação e regulamentação aplicável, pelo disposto no Estatuto
Social da Companhia e neste Regimento.

1.4.

Na forma do artigo 163 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por

Ações”), compete ao Conselho Fiscal:
(i)

fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;

(ii)

opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as
informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da
Assembleia Geral;

(iii)

opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à
Assembleia Geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou
bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de
dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, transformação, incorporação, fusão ou
cisão;

(iv)

denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de administração e, se estes não
tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da Companhia, à
Assembleia Geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências
úteis à Companhia;

(v)

convocar a Assembleia Geral Ordinária, se os órgãos da administração retardarem por
mais de 1 (um) mês a convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos
graves ou urgentes, incluindo na agenda das Assembleias as matérias que considerarem
necessárias;

(vi)

analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras
elaboradas periodicamente pela Companhia;

(vii)

examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar; e

(viii)

exercer as atribuições mencionadas nos itens anteriores durante eventual liquidação da
Companhia, tendo em vista as disposições especiais que as regulam.

1.4.1.

Os membros do Conselho Fiscal deverão ser convidados para assistir as às reuniões
do Conselho de Administração ou da Diretoria em que se deliberar sobre as matérias
tratadas nas alíneas (ii), (iii) e (v) do item 1.4 acima.

1.4.2.

As atribuições e poderes conferidos por lei ao Conselho Fiscal não podem ser
outorgados a outro órgão da Companhia.

2. Deveres e Responsabilidades dos Conselheiros Fiscais

2.1.

É dever de todos os membros do Conselho Fiscal, além daqueles previstos na Lei das

Sociedades por Ações e no Estatuto Social:

(i)

comparecer às reuniões do Conselho Fiscal devidamente preparado para o exame e
deliberação das matérias que integram a ordem do dia;

(ii)

manter sigilo sobre as informações que venham a lhes ser disponibilizadas, na forma
prevista neste Regimento, sendo-lhe vedado repassar ou permitir o acesso a tais
informações a quaisquer terceiros, sob pena de responder pelo ato que contribuir para
sua indevida divulgação ou utilização;
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(iii)

declarar por escrito previamente à reunião, se for o caso, que, por qualquer motivo, tem
ou representa interesse particular ou conflitante com o da Companhia quanto à
determinada matéria a ser submetida ao Conselho Fiscal, abstendo-se de participar,
discutir e votar na reunião respectiva, bem como de receber qualquer Informação relativa
à tal matéria;

(iv)

declarar, ao firmar o termo de posse, a sua posição, direta ou indireta, em ações, bônus
de subscrição, opções de compra de ações, debêntures conversíveis em ações ou
derivativos lastreados em valores mobiliários de emissão da Companhia; e

(v)

informar imediatamente as modificações na titularidade de valores mobiliários de emissão
da Companhia, ou de derivativos neles lastreados, observadas as condições e a forma
determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, especialmente a Instrução
CVM n° 358/2002 e suas atualizações, bem como as condições previstas na Política de
Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia.

2.2.

Os membros do Conselho Fiscal deverão exercer suas atribuições no exclusivo interesse

da Companhia, independentemente do acionista pelo qual tenham sido eleitos. Considerar-se-á
abusivo o exercício da função com o fim de causar dano à Companhia, ou aos seus acionistas ou
administradores, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que
resulte, ou possa resultar, prejuízo para a Companhia, seus acionistas ou administradores.

2.3.

Perderá o cargo, ensejando a sua vacância definitiva, o membro do Conselho Fiscal que

deixar de participar de 2 (duas) reuniões ordinárias consecutivas, sem motivo justificado ou
licença concedida pelo próprio Conselho.

2.4.

Os membros do Conselho Fiscal têm os mesmos deveres impostos aos administradores

da Companhia pelos artigos 153 a 156 da Lei das Sociedades por Ações, e responderão pelos
danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa
ou dolo ou com violação da lei, do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”) ou do Estatuto Social, nos termos da legislação aplicável.

3. Composição e Requisitos

3.1.

Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 03 (três) e,

no máximo, 05 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes, acionistas ou não, residentes no
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País, sendo admitida a reeleição. Nos exercícios sociais em que a instalação do Conselho Fiscal
for solicitada, a Assembleia Geral elegerá seus membros e estabelecerá a respectiva
remuneração

3.2.

O prazo de gestão dos membros do Conselho Fiscal terminará na data da primeira

Assembleia Geral Ordinária realizada após sua instalação, sendo permitida a reeleição.

3.3.

A função de membro do Conselho Fiscal é indelegável, devendo ser exercida

respeitando-se os deveres de lealdade e diligência, bem como evitando-se quaisquer situações
de conflito que possam afetar os interesses da Companhia e de seus acionistas.

3.4.

Os membros do Conselho Fiscal serão investidos nos respectivos cargos mediante

assinatura de Termo de Posse, lavrado no livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal, que
deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória constante do Estatuto Social da
Companhia. Adicionalmente, os membros do Conselho Fiscal deverão firmar a Declaração de
Desimpedimento, nos termos do artigo 147 c/c artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações, que
ficará arquivada na sede da Companhia.

3.5.

Concomitantemente à assinatura do Termo de Posse, o conselheiro fiscal eleito deverá

aderir ao Código de Conduta (denominado internamente como Guia de Valores), à Política de
Negociação de Valores Mobiliários e à Política de Divulgação e Manutenção de Sigilo de
Informações Relevantes, bem como firmar Termo de Ciência e Concordância com a Política de
Transações com Partes Relacionadas e apresentar Declaração de Titularidade de Valores
Mobiliários devidamente assinada, nos termos do artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações e
da regulamentação editada pela CVM.

3.6.

Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal (i) as pessoas impedidas por lei especial,

ou condenadas por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) pessoas declaradas inabilitadas por ato da
CVM, enquanto durar a inabilitação; (iii) membros de órgãos de administração ou empregados da
Companhia ou de sociedade controlada, bem como o cônjuge ou parente, até terceiro grau, de
administrador da Companhia.

3.7.

O Conselheiro deverá ser diplomado em curso de nível universitário ou ter exercido, por

prazo mínimo de 3 (três) anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal.

4

3.8.

No caso de ausência ou impedimento, cada membro do Conselho Fiscal será substituído

pelo seu respectivo suplente. Na ocorrência de vagas, será convocada Assembleia Geral para
eleger os substitutos, que completarão o mandato dos substituídos.

3.9.1.

Caso qualquer membro do Conselho Fiscal pretenda licenciar-se temporariamente
do cargo, seu suplente exercerá o cargo durante o período da licença, devendo o
membro licenciado, após o término do período de licença autorizado pelo Conselho
Fiscal, retornar ao cargo para cumprir o restante de seu mandato.

4. Presidente

4.1.

Na primeira reunião a ser realizada após a eleição dos membros do Conselho Fiscal pela

Assembleia Geral, estes deverão eleger, dentre eles, o presidente do Conselho Fiscal
(“Presidente”).

4.2.

Sem prejuízo das demais atribuições estabelecidas pela legislação aplicável, compete ao

Presidente:

(i)

assegurar o bom funcionamento do Conselho Fiscal;

(ii)

assegurar a eficácia do sistema de fiscalização, por parte do Conselho Fiscal, da
regularidade dos atos praticados pelos administradores da Companhia e das
demonstrações contábeis por ela elaboradas;

(iii)

assegurar que as atividades do Conselho Fiscal sejam exercidas no melhor interesse da
Companhia;

(iv)

organizar, coordenar e definir, com a devida antecedência, a pauta das reuniões do
Conselho Fiscal;

(v)

assegurar que os conselheiros fiscais recebam informações completas e tempestivas
sobre os itens constantes da pauta das reuniões;

(vii)

providenciar a convocação para as reuniões do Conselho Fiscal, dando conhecimento
aos conselheiros, e aos eventuais participantes, do local, da data, do horário e da pauta
da reunião;
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(viii)

presidir as reuniões do Conselho Fiscal;

(ix)

comparecer às Assembleias Gerais da Companhia e responder às solicitações de
informações ou esclarecimentos apresentados pelos acionistas;

(x)

encaminhar aos órgãos de administração e aos auditores independentes da Companhia
todos os requerimentos, pedidos e solicitações formulados pelo Conselho Fiscal, como
órgão, e por cada um dos conselheiros, quando no exercício de suas atribuições
individuais;

(xii)

comunicar aos órgãos de administração ou à Assembleia Geral, quando for o caso, as
decisões tomadas pelo Conselho Fiscal;

(xiii)

receber as comunicações encaminhadas ao Conselho Fiscal pelos órgãos de
administração, por acionistas ou por terceiros e transmiti-las aos demais Conselheiros; e

(xiv)

garantir que todos os Conselheiros tenham acesso simultâneo às Informações fornecidas
ou disponibilizadas ao Conselho.

4.3.

Na sua ausência ou impedimento temporário, o Presidente deverá indicar por escrito,

dentre os demais Conselheiros efetivos, aquele que o substituirá na presidência do Conselho
Fiscal. Seu suplente assumirá, então, como Conselheiro. No caso de impedimento ou vacância,
um novo Presidente será eleito pelo Conselho Fiscal.

5. Reuniões do Conselho Fiscal

5.1.

Quando em funcionamento, as reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas,

ordinariamente, nas datas previstas no calendário anual aprovado pelo próprio Conselho, e,
extraordinariamente, sempre que convocadas nos termos do presente Regimento.
5.1.1.

As reuniões ordinárias do Conselho Fiscal ocorrerão, no mínimo, a cada 3 (três)
meses, nas datas estabelecidas no calendário anual, devendo ser assegurado que
as informações contábeis da Companhia sejam apreciadas pelo Conselho Fiscal
antes de sua divulgação.
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5.1.2.

As reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas, preferencialmente, na sede da
Companhia, podendo ser realizadas em local diverso se todos os membros julgarem
conveniente.

5.2.

As reuniões do Conselho Fiscal serão convocadas pelo Presidente, por iniciativa própria

ou da maioria dos conselheiros. As convocações das reuniões do Conselho Fiscal serão
realizadas por escrito, por qualquer meio disponível, inclusive correio eletrônico e/ou portal de
governança corporativa da Companhia, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em
primeira convocação, e de 3 (três) dias úteis, em segunda convocação, e com apresentação da
data, horário e local da reunião, bem como da pauta dos assuntos a serem tratados, exceto
quanto aos assuntos que exijam apreciação urgente, as quais poderão ser convocadas em prazos
inferiores aos anteriormente previstos.

5.2.1. Os procedimentos de convocação serão dispensados nas reuniões a que
comparecerem, presencialmente ou na forma prevista no item 5.4 do presente
Regimento, todos os conselheiros em exercício.

5.3.

O Presidente será o responsável pela elaboração e distribuição das pautas das reuniões

do Conselho Fiscal, ouvidos os demais conselheiros fiscais.

5.3.1.

Salvo em casos excepcionais, devidamente justificados pelo Presidente e demais
Conselheiros, a documentação necessária à análise dos assuntos da pauta deve ser
enviada aos conselheiros fiscais em até 5 (cinco) dias úteis antecedentes a reunião.

5.3.2.

Somente poderão ser deliberadas nas reuniões do Conselho Fiscal matérias que não
estejam incluídas na pauta caso haja a concordância de todos os conselheiros fiscais
em exercício.

5.4.

Os conselheiros fiscais poderão participar das reuniões do Conselho Fiscal por

conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita
a identificação do conselheiro e a sua comunicação simultânea com as demais pessoas
presentes na reunião, sendo tal participação considerada como presença pessoal na reunião.

5.4.1.

Os membros do Conselho Fiscal que participarem da reunião de forma não
presencial deverão assinar a ata lavrada em livro próprio dentro de, no máximo, 60
(sessenta) dias, contados da realização da reunião.
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5.5.

O Presidente do Conselho Fiscal, por iniciativa própria ou por solicitação de qualquer

Conselheiro, poderá convidar diretores e/ou colaboradores da Companhia para assistir às
reuniões e prestar esclarecimentos ou informações sobre as matérias em apreciação.

5.6.

As reuniões do Conselho Fiscal somente serão instaladas, em primeira ou segunda

convocação, com a presença da maioria dos conselheiros em exercício.

5.7.

O conselheiro que não puder participar na reunião presencialmente ou por via remota

poderá apresentar seu voto sobre as matérias incluídas na pauta da reunião, desde que o faça
mediante instrumento por escrito, o qual deverá ser recebido pelo Presidente antes do início da
reunião. Nesta hipótese, o Conselheiro em questão será considerado presente para a formação
de quórum de instalação e para deliberação.
5.8.

As recomendações e pareceres do Conselho Fiscal serão aprovados por maioria simples

de votos dos seus membros, excluídos os votos de eventuais membros com interesses
conflitantes com o da Companhia.

5.9.

As deliberações e pareceres do Conselho Fiscal serão lavrados em atas e registrados no

Livro de Atas de reuniões do Conselho Fiscal. As atas devem ser redigidas com clareza,
preferencialmente nas reuniões, e assinadas ao seu término, registrando as decisões tomadas e
as pessoas presentes.

5.9.1. As atas das reuniões do Conselho Fiscal serão lavradas na forma de sumário. Os
votos dissidentes e abstenções serão registrados na ata, cabendo aos conselheiros
fiscais que desejarem expor as razões de seu voto dissidente fazê-lo por instrumento
em separado, que será recebido pelo Presidente e/ou pelo secretário antes do início
da reunião, autenticado e ficará arquivado na sede da Companhia.

5.9.2.

As atas das reuniões do Conselho Fiscal deverão ser assinadas por todos os
conselheiros presentes no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data
da realização da reunião.

6. Procedimentos para a prestação de Informações ao Conselho Fiscal

6.1.

Deverão ser disponibilizados aos membros do Conselho Fiscal: (i) as cópias das atas das

reuniões dos órgãos de administração da Companhia, no prazo de 10 (dez) dias de sua
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realização; e (ii) as cópias dos balancetes e demais demonstrações financeiras elaboradas
periodicamente pela Companhia e, quando houver, dos relatórios de execução de orçamentos,
dentro de 15 (quinze) dias do seu recebimento pela administração da Companhia.

6.2.

As informações relacionadas às matérias sobre as quais o Conselho Fiscal deva analisar,

examinar ou opinar, nos termos do artigo 163, incisos II, III, VI e VII da Lei nº 6.404/1976, deverão
ser disponibilizadas aos seus membros em até 5 (cinco) dias antecedentes a reunião em que tais
matérias forem discutidas.

6.3.

Os membros do Conselho Fiscal poderão solicitar à Companhia ou aos seus auditores

independentes esclarecimentos e informações adicionais àquelas prestadas na forma dos itens
6.1 e 6.2 acima, desde que tais esclarecimentos e informações adicionais estejam diretamente
relacionados às funções fiscalizadoras do Conselho fiscal.

6.3.1

O conselheiro deve preocupar-se em não tornar a prerrogativa de sua atividade
fiscalizadora contraproducente, buscando sempre que possível uma atuação em
harmonia com os demais membros do Conselho e com os Diretores, empregados,
auditores independentes e demais prestadores de serviço da Companhia.

6.4.

Os pedidos individuais de esclarecimentos, documentos, reuniões e informações

adicionais, bem como os pedidos de adoção de quaisquer providências, formulados aos
Diretores, empregados, auditores independentes e demais prestadores de serviço da Companhia,
por iniciativa de qualquer dos membros do Conselho Fiscal serão dirigidos ao Presidente do
órgão, ao qual deverá encaminhá-los informações ao Diretor Presidente e com cópia para a
Gerência Societária da Companhia, para que, em 10 (dez) dias úteis possam organizar e prestar
o atendimento. Nas hipóteses em que a Lei das Sociedades por Ações estabeleça ser de
competência colegiada, o Presidente deverá previamente submeter a matéria à deliberação do
Conselho Fiscal.

6.5.

O Diretor Presidente da Companhia deverá coletar as informações adicionais solicitadas

na forma do item 6.4 acima e transmiti-las ao Presidente, o qual ficará encarregado de
disponibilizá-las simultaneamente a todos os demais membros do Conselho Fiscal.

6.6.

O Conselho Fiscal poderá, para apurar fato cujo esclarecimento seja necessário ao estrito

desempenho de suas funções, formular, com justificativa, questões a serem respondidas por
perito e solicitar à Diretoria da Companhia que indique, para esse fim, no prazo máximo de 30
(trinta) dias, três peritos, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, de notório conhecimento na
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área em questão, entre as quais o Conselho Fiscal escolherá um, cujos honorários serão pagos
pela Companhia.

7. Remuneração

7.1.

Os membros do Conselho Fiscal deverão receber remuneração, fixada pela Assembleia

Geral que os eleger, a qual não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a 10% (dez
por cento) da que, em média, for atribuída a cada Diretor da Companhia, não computados os
benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.

7.2.

No caso de ausência de conselheiro fiscal titular em pelo menos uma reunião realizada no

mês de competência, o mesmo perceberá 50% (cinquenta por cento) dos honorários a que faria
jus e, em caso de comparecimento de conselheiro suplente em qualquer reunião realizada no
mês de competência, em substituição ao seu respectivo efetivo, o conselheiro suplente perceberá
50% (cinquenta por cento) dos honorários.
7.3

Caso o conselheiro fiscal suplente compareça à reunião do Conselho em que o

conselheiro fiscal titular também esteja presente (presencialmente ou por qualquer outro meio
remoto), este conselheiro fiscal suplente não fará jus à remuneração e nem ao reembolso de
despesas previstas neste regimento.

7.4.

Os conselheiros serão reembolsados pelas despesas que comprovadamente incorrerem

no estrito desempenho de suas funções, desde que de acordo com as políticas internas da
Companhia.

7.4.1.

No que tange a despesas decorrentes de passagens aéreas, a Companhia
somente efetuará o reembolso dos valores correspondentes a passagens da classe
econômica ou equivalente.

8. Disposições Gerais
8.1.

Os casos omissos serão resolvidos em reuniões do próprio Conselho Fiscal, de acordo

com a legislação aplicável e o Estatuto Social.

8.2.

O presente Regimento poderá ser alterado a qualquer momento, por deliberação do

Conselho Fiscal.
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8.3.

Em caso de conflito entre este Regimento e o Estatuto Social, prevalecerão as

disposições constantes no Estatuto Social.

8.4.

O presente Regimento entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Conselho

Fiscal e deverá ser divulgado no site da Companhia.
8.5.

Este Regimento deverá ser revisto pelo Conselho Fiscal da Companhia em periodicidade

não superior a 3 (três) anos.

Regimento Interno do Conselho Fiscal aprovado em reunião do Conselho Fiscal de 07.02.2018.
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