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POLÍTICA DE INDICAÇÃO
1.

OBJETIVO
Estabelecer os princípios e regras a serem observados pela Paranapanema S.A. (“Paranapanema” ou
“Companhia”) para indicação dos membros para composição do Conselho de Administração, seus
Comitês de Assessoramento e da Diretoria Estatutária da Companhia, em observância à legislação
aplicável e às boas práticas de Governança Corporativa (a “Política”).

2.

APLICAÇÃO
Aplica-se a todos os administradores e colaboradores da Paranapanema e de suas controladas.

3.

REFERÊNCIAS






4.

Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976)
Instruções nsº 367, 480 e 481 da Comissão de Valores Mobiliários
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Estatuto Social da Companhia
Código de Ética da Companhia

DIRETRIZES

4.1.

A presente Política estabelecerá critérios mínimos que precisarão ser observados pelo órgão
competente para indicação de membros ao Conselho de Administração, seus Comitês de
Assessoramento e à Diretoria Estatutária.

4.2.

Como diretriz geral, o processo de indicação de candidatos para os cargos designados na presente
Política deve atentar para que haja composição adequada com perfil voltado às necessidades da
Companhia, que permita o debate e a tomada de decisão de forma técnica, fundamentada e isenta.

4.3.

Para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração, se deve observar cumulativamente os
seguintes critérios:
a) Profissional qualificado, com notório conhecimento e experiência na alta administração de
companhias de grande porte;
b) Conhecimentos sobre o ambiente de negócios e objetivos da Companhia;
c) Capacidade analítica e visão estratégica;
d) Alinhamento com os valores e princípios da Companhia; e
e) Tempo hábil necessário para se dedicar às atividades na Companhia.
4.3.1. As indicações realizadas pelos acionistas da Companhia deverão ser apresentadas com
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias à data da assembleia geral que for
designada para eleição dos membros do Conselho de Administração, para permitir a correta
verificação dos requisitos apontados nesta Política e a inclusão no Manual e Proposta da
assembleia geral e no boletim de voto à distância.
4.3.1.1. As indicações que ocorrerem após o período acima mencionado, serão divulgadas
posteriormente ao mercado ou no dia da assembleia geral.
4.3.2. O acionista que submeter a indicação de membro do Conselho de Administração deverá
apresentar, no mesmo ato: (i) cópia do instrumento de declaração de desimpedimento,
conforme Instrução 367 da CVM, ou declarar que obteve do indicado a informação de que está
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em condições de firmar tal instrumento; e (ii) o currículo do candidato, com sua qualificação
completa, experiência profissional, escolaridade, princiál atividade profissional e indicação dos
cargos de conselho de administração ou fiscal que ocupa ou ocupou em outras companhias.
4.3.3. Para os membros independentes do Conselho de Administração, deve-se, ainda, atentar para
as qualificações exigidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação pertinente.
4.4.

Para as indicações aos Comitês de Assessoramento da Companhia como membro externo, os
candidatos deverão atender às exigências legais e os requisitos de capacidade técnica exigidos pelo
respectivo regimento interno do Comitê de Assessoramento.

4.5.

Para indicação de um membro para a Diretoria Estatutária, observará, em uma primeira análise, o
Plano de Sucessão interno da Companhia. Caso não haja candidato apto a ser indicado para o cargo
disponível, se deve observar cumulativamente os seguintes critérios:
a) Experiência de 5 anos, em cargo de direção em empresa de grande porte nacional ou internacional
ou direção/gerência executiva (ou função equivalente);
b) Capacidade técnica e gerencial compatível com o cargo para o qual estão sendo indicados;
c) Alinhamento com os valores e princípios da Companhia;

4.6.

Além dos requisitos mínimos estabelecidos nesta Política, as indicações deverão observar a legislação
pertinente, em especial à Lei 6.404/1976, em seus artigos 146 e seguintes, e declarações exigidas pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com destaque para:
a)
Não estar impedido por lei especial, ou condenado 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;
b)
Declarar que nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação
criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM
e qualquer condenação na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão
ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.

4.7.

É recomendável que para a indicação a reeleição de um candidato, leve-se em consideração o
desempenho e assiduidade no desenvolvimento de suas funções durante o exercício do mandato.

5.
5.1.

RESPONSABILIDADES
ACIONISTAS
Observar a Política no momento da indicação dos membros ao Conselho de Administração da
Companhia
 Zelar pelo cumprimento integral da Política


5.2.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 Aprovar alterações e atualizações da Política que se fizerem necessárias
 Observar a Política no momento da indicação dos membros externos dos Comitês de
Assessoramento e da Diretoria Estatutária
 Zelar pelo cumprimento integral da Política

5.3.



DIRETORIA EXECUTIVA
Recomendar ao Conselho de Administração eventuais atualizações da Política
Zelar pelo cumprimento integral da Política
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6.

RISCOS ENVOLVIDOS
A observação desta Política poderá minimizar, dentre outros, os impactos dos seguintes riscos:
 Preenchimento dos cargos administrativos da Companhia por profissionais não qualificados.

7.

ANEXOS
 Não aplicável.

REGISTRO DE APROVAÇÕES

NOME
Elaborado por
Aprovado por

DATA

Giovanna Araujo Pacheco

05/11/2018

Diretoria Executiva – Ata RDE

28/12/2018

Conselho de Administração – Ata RCA

12/12/2018

ÁREA EMITENTE: JURÍDICA

Pág. 3

