Regimento Interno do Conselho de Administração da Paranapanema S.A.
(“Regimento Interno”)
Capítulo I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º - O presente Regimento Interno regula o funcionamento do Conselho de
Administração da Paranapanema S.A. (a “Companhia”) e congrega normas de conduta de seus
membros e o relacionamento destes com os demais órgãos de governança da Companhia,
buscando melhor definição das atribuições e responsabilidades.
Parágrafo único - O Regimento Interno deve ser observado por todos os membros do Conselho
de Administração, titulares e suplentes, que dele tomarão integral conhecimento quando da
investidura no cargo.
Capítulo II
Da Competência do Conselho de Administração
Art. 2º Compete ao Conselho de Administração as atribuições estabelecidas pela Lei nº.
6.404/76 e pelo Estatuto Social da Companhia, de forma não exaustiva:
a)

b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, estabelecendo seus objetivos
estratégicos e os das suas controladas e orientar a Diretoria quanto à formulação de
objetivos de médio e longo prazos;
aprovar os planos apresentados e os investimentos necessários à sua execução;
aprovar os orçamentos anuais de investimento e das operações;
eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes suas atribuições, que
podem ser alteradas, livremente, pelo Conselho de Administração, observando o que,
a respeito, dispuser o Estatuto Social;
fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia e solicitar informações sobre os contratos celebrados ou em vias de
celebração ou quaisquer outros atos;
convocar a Assembleia quando julgar conveniente e, nos quatro primeiros meses
seguintes ao término do exercício social, a Assembleia Geral Ordinária;
manifestar-se sobre o Relatório da Administração e sobre as Contas da Diretoria;
escolher ou destituir auditores independentes e convocar os auditores independentes
para prestar esclarecimentos que entender necessários sobre a Companhia;
deliberar, condicionando a eficácia da decisão à aprovação da Assembleia Geral, sobre
o pagamento de dividendos com base em balanço anual ou intermediário;
aumentar o capital social, mediante emissão de ações ou de bônus de subscrição, até o
limite do Artigo 5º, Parágrafo Quarto deste Estatuto Social, estabelecendo as
condições da emissão e colocação dos referidos títulos;
decidir sobre aquisição de participação em outras empresas, como acionistas ou
quotistas, grupos de sociedades e consórcios de qualquer natureza, e, bem assim, a
alienação total ou parcial dessas participações;
deliberar sobre a constituição, extinção, fusão, incorporação ou cisão de sociedades
controladas e alteração nos seus contratos sociais ou estatutos;
autorizar a celebração de contratos de qualquer espécie, inclusive contratos entre a
Companhia e seus clientes, fornecedores e prestadores de serviços, bem como a
aquisição e alienação de bens imóveis integrantes do ativo permanente, a contratação
de empréstimos e a prestação de garantias e ônus reais, quando o valor respectivo
ultrapassar montante que o Conselho de Administração previamente definir;

n)
o)
p)

q)

r)

s)
t)

u)

autorizar o pagamento de juros sobre capital próprio;
autorizar a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia
real;
autorizar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos,
sejam "bonds", "notes", "commercial papers", e outros, de uso comum no mercado de
capitais, deliberando ainda sobre as suas condições de emissão e resgate;
autorizar a celebração ou modificação de quaisquer transações com partes
relacionadas, verbais ou escritas, pela Companhia, levando-se em consideração as
instruções da Comissão de Valores Mobiliários e legislação em vigor, conforme
alterados, quando o respectivo valor ultrapassar montante que o Conselho de
Administração previamente definir;
autorizar a abertura e encerramento de filiais, escritórios e de quaisquer outras
dependências ou estabelecimentos em qualquer ponto do território nacional ou do
exterior, bem como a nomeação de representantes no exterior;
determinar que a Diretoria da Companhia requeira a realização de inspeção, auditoria
ou tomada de contas nas subsidiárias, controladas ou coligadas da Sociedade;
deliberar sobre a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, ou sobre
o lançamento de opções de venda e compra referenciadas em ações de emissão da
Companhia, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou
alienação; e,
elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre qualquer oferta pública de aquisição
de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, nos termos do
Regulamento do Novo Mercado.
§ 1º - No exercício de suas funções, o Conselho observará o objeto social da
Companhia tendo presentes os interesses dos acionistas, colaboradores e clientes,
devendo proteger e valorizar o patrimônio da Companhia e propiciar a criação de valor
para todos os acionistas e demais partes interessadas.
§ 2º - O Conselho de Administração zelará pela observância e cumprimento dos
normativos internos da Companhia, bem como as práticas de boa governança
corporativa pela Companhia.
§ 3º - Respeitado o montante estabelecido pela Assembleia Geral, o Conselho de
Administração fixará as remunerações individuais dos administradores, inclusive
benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, levando em conta os
parâmetros legalmente estabelecidos.
§ 4° - Quando a Assembleia Geral convocada tiver como objeto a eleição de membros
do Conselho de Administração, o Conselho de Administração divulgará, na proposta da
administração da Assembleia Geral sua manifestação contemplando: I - a análise sobre
a aderência de cada candidato ao cargo de membro do Conselho de Administração à
Política de Indicação da Companhia; e II - as razões pelas quais se verifica o
enquadramento de cada candidato como conselheiro independente.

Art. 3º O Conselho de Administração deve, sem prejuízo de outras atribuições legais,
estatutárias e de outras práticas de mercado:
a) definir estratégias de negócios, considerando os impactos das atividades da
Companhia na sociedade e no meio ambiente, visando a perenidade da Companhia e a
criação de valor no longo prazo;
b) avaliar periodicamente a exposição da Companhia a riscos e a eficácia dos sistemas de
gerenciamento de riscos, dos controles internos e do sistema de

integridade/conformidade (compliance) e aprovar e monitorar a política de gestão de
riscos compatível com as estratégias de negócios;
c) definir os valores e princípios éticos da Companhia e zelar pela manutenção da
transparência da Companhia no relacionamento com todas as partes interessadas;
d) rever anualmente o sistema de governança corporativa, visando a aprimorá-lo;
e) aprovar e monitorar a política de divulgação e de comunicação da Companhia, de
forma a assegurar uma comunicação efetiva com o público externo, garantir equidade
das informações e evitar contradições entre as declarações das diversas áreas da
Companhia.
Capítulo III
Da Composição, da Reunião, da Substituição e do Término da Gestão
Art. 4º O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7
(sete) membros titulares e seus respectivos suplentes, eleitos e destituíveis pela Assembleia
Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Art. 5º As reuniões do Conselho de Administração realizar-se-ão ordinariamente uma vez por
mês e extraordinariamente, quando convocadas por seu Presidente ou por qualquer dos seus
membros em caso de necessidade. O Conselho de Administração, a seu exclusivo critério,
poderá deixar de realizar 01 (uma) reunião ordinária no ano civil. As convocações para as
reuniões serão feitas por escrito com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, por meio de
carta, telegrama, fax, e-mail ou qualquer forma que permita a comprovação do recebimento
da convocação pelo destinatário, devendo conter a ordem do dia e ser acompanhada de
documentação relativa à ordem do dia, sendo dispensada a convocação caso a totalidade dos
membros do Conselho de Administração esteja presente à reunião.
§ 1º - O Conselho de Administração fixará o calendário anual com as datas das
reuniões ordinárias. O referido calendário também deverá prever uma agenda anual
temática com assuntos relevantes e datas de discussão.
§ 2º - As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas com o
comparecimento da maioria de seus membros e serão presididas pelo Presidente do
Conselho de Administração, que escolherá alguém para o secretariar. As reuniões do
Conselho poderão ser realizadas, excepcionalmente, por conferência telefônica, vídeo
conferência ou por qualquer outro meio de comunicação no qual haja prova
inequívoca da manifestação de voto.
§ 3º - As deliberações serão tomadas, sempre, pela maioria dos Conselheiros
presentes. Nas reuniões do Conselho de Administração são admitidos o voto escrito
antecipado e o voto proferido por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio
de comunicação, computando-se como presentes os membros que assim votarem.
§ 4º - Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas, em livro
próprio, assinadas por todos os Conselheiros presentes.
§ 5º - Durante a reunião, qualquer membro do Conselho de Administração poderá
requerer regime de urgência para votação de determinada matéria constante da
ordem do dia, cabendo ao Conselho decidir sobre o assunto.
§ 6º - As reuniões poderão ser suspensas ou encerradas, quando as circunstâncias o
exigirem, a pedido de qualquer membro e com aprovação da maioria dos membros do
Conselho de Administração. No caso de suspensão da sessão, o Presidente do

Conselho de Administração deverá marcar a data, hora e local para a continuação,
ficando dispensada nova convocação.
§ 7º - Preferencialmente, os Diretores da Companhia e das suas controladas
participarão das reuniões, prestando as informações e esclarecimentos que se fizerem
necessários e relatando as atividades desenvolvidas.
Art. 6º - Em caso de vacância, renúncia, falecimento ou impedimento de membro titular do
Conselho de Administração, o do Conselho de Administração poderá convocar o respectivo
suplente para participar das reuniões, até que seja efetivada a nomeação de novo membro do
Conselho de Administração, pelo prazo complementar do mandato vigente, ou da efetivação
do suplente como titular do assento.
§1º
Em caso de vacância de membro titular do Conselho de Administração e do
respectivo suplente, o substituto poderá ser nomeado pelos membros do Conselho de
Administração remanescentes para servir até a primeira Assembleia Geral que se
seguir.
§2º
Em caso de ausência temporária, o membro titular do Conselho de
Administração poderá indicar seu respectivo suplente o substituir na reunião.
§3º
O membro suplente do Conselho de Administração que participar da reunião
ordinária fará jus ao recebimento de metade da remuneração devida no mês ao
membro titular do Conselho de Administração, sendo certo que este último fará jus ao
pagamento integral de sua remuneração. Não fará jus a qualquer remuneração
quando a participação do suplente se der em reunião extraordinária do órgão.
Art. 7º Ocorrendo vacância que reduza o número dos membros do Conselho de
Administração a número inferior aquele estabelecido no Estatuto Social, a composição do
Conselho de Administração será submetida à deliberação na primeira Assembleia Geral que se
seguir.
Parágrafo Único - O Conselho de Administração funcionará com o número
remanescente até a eleição e posse.
Art. 8º O prazo de gestão do Conselho de Administração se estende até a investidura dos
novos Conselheiros eleitos.
Art. 9º A renúncia do Conselheiro torna-se eficaz, em relação à Companhia, desde o momento
em que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante, e, em relação a terceiros de
boa-fé, após arquivamento no Registro do Comércio e publicação, que poderão ser
promovidos pelo renunciante.
Capítulo IV
Do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração
Art. 10º O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão escolhidos pela
maioria de votos dos Conselheiros presentes na primeira reunião do Conselho de
Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros ou após a renúncia
ou vacância de tais cargos, conforme for o caso.
Art. 11º Compete ao Presidente do Conselho de Administração e, nas suas ausências, ou nos
casos de impedimentos ou vacância, ao Vice-Presidente:

a)
b)
c)
d)
e)

Organizar e coordenar a pauta das reuniões;
representar o Conselho de Administração;
instalar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões do Conselho de Administração;
orientar a condução do exercício regular das funções do Conselho de Administração,
sem prejuízo das prerrogativas legais de cada membro; e
proferir, além do voto próprio, o de qualidade, nos casos de empate.

Art. 12º Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, os conselheiros presentes escolherão
dentre eles o que presidirá a reunião de Conselho de Administração.
Capítulo V
Dos Deveres e Responsabilidades dos Conselheiros
Art. 13º No exercício da sua função, são deveres de cada um dos membros do Conselho de
Administração:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)
l)

m)

n)

o dever de diligência previsto no art. 153 e 154 da Lei n. 6.404/76;
o dever de lealdade previsto no art. 155 da Lei n. 6.404/76;
o dever de informar o previsto no art. 157 da Lei n. 6.404/76;
o dever de exercer as atribuições que lhe são legalmente conferidas para lograr os fins
e no interesse da Companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função
social da empresa;
os mesmos deveres para com a Companhia que os membros do Conselho eleitos por
outros grupos ou classes de acionistas, não podendo faltar a esses deveres ainda que
para a defesa dos interesses dos que o elegeram;
cientificar o Conselho de qualquer impedimento ou interesse conflitante em qualquer
operação social da Companhia e antes de deliberação do Conselho a respeito,
abstendo-se de votar o assunto e fazendo consignar em ata a natureza e extensão de
seu interesse;
informar-se e preparar com diligência as reuniões do Conselho e das Comissões e
Comitês que integre;
assistir a todas as reuniões do Conselho, Comissões e Comitês que integre, intervindo
nelas ativamente, por forma a que a sua participação contribua para a tomada de
decisões;
respeitar as regras que em cada momento estejam aprovadas em Conselho no que
respeita à repartição de funções e delegação de competências;
praticar e exercer, diligente e tempestivamente, todos os atos e mandatos que lhe
sejam confiados pelo Conselho;
respeitar e fazer respeitar as regras internas que em cada momento estejam em vigor;
investigar ou garantir que são investigados todos os fatos que, relativamente à
atividade da Companhia, cheguem ao seu conhecimento e que possam indicar a
prática de crime ou ato irregular ou danoso;
abster-se de revelar publicamente fatos que tenham chegado ao seu conhecimento
em consequência do desempenho do cargo de Administrador da Companhia,
subsistindo esta obrigação de sigilo mesmo após a cessação das respectivas funções;
não usar ou permitir que sejam usadas em proveito próprio informações que tenham
chegado a seu conhecimento exclusivamente em consequência do desempenho da
função de Conselheiro;

Art. 14º É vedado ao Conselheiro, sem prejuízo de outras proibições legais e estatutárias:
a)

a prática de atos de liberalidade à custa da Companhia;

b)
c)

d)
e)

f)

g)

tomar por empréstimo recursos ou bens da Companhia ou suas controladas ou usar,
em proveito próprio, seus bens, serviços ou crédito;
receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da Assembleia Geral, qualquer
modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu
cargo;
utilizar informação relevante ainda não divulgada com a finalidade de auferir
vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários;
intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da
Companhia ou de suas controladas, bem como em deliberação do Conselho a respeito
dessa operação;
omitir dever funcional, omissão de providência necessária ao êxito social ou à
proteção dos interesses da Companhia, consoante previsto no art. 158 e seus
parágrafos, da Lei n. 6.404/76;
participar de Conselhos de empresas concorrentes, pena de impedimento para o
exercício de suas funções na Companhia.
Capítulo VI
Da Secretaria das Reuniões

Art. 15º Compete ao secretário das reuniões do Conselho de Administração:
a)
b)

c)
d)

e)

f)

organizar a pauta dos assuntos a serem tratados e submetê-la à decisão do Presidente
do Conselho de Administração;
distribuir para os Conselheiros, preferencialmente com pelo menos três dias úteis de
antecedência à data de cada reunião, a convocação do Presidente do Conselho para as
reuniões, contendo o local, data, horário, a pauta dos assuntos e documentos que a
instruem, sempre que necessário juntando proposta da Diretoria e parecer jurídico
sobre o assunto;
secretariar as reuniões, redigir apontamentos e outros documentos, elaborar e lavrar
as atas no livro próprio e colher as assinaturas dos Conselheiros;
fazer publicar e arquivar nos órgãos próprios os extratos de atas de reuniões do
Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos
perante terceiros, bem como extratos de atas que elegerem administradores da
Companhia;
disponibilizar em 10 dias contados da aprovação respectiva, através de comunicação
por escrito, aos membros em exercício do Conselho Fiscal, cópias das atas das
reuniões do Conselho de Administração; e
organizar, em conjunto com o Presidente do Conselho de Administração, quando da
eleição de um novo membro, um programa de integração e treinamento do novo
conselheiro, que lhe permita tomar contato com as atividades e obter informações
sobre a organização.
Capítulo VII
Dos Comitês de Assessoramento ao Conselho

Art. 16º O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar
comitês de assessoramento com objetivos definidos e funcionamento permanente ou não.
§ 1º - Os comitês de assessoramento poderão ser compostos por membros do Conselho de
Administração e/ou por terceiros, podendo deles participar administradores, funcionários,
especialistas ou outras pessoas cuja contribuição seja útil ao desempenho de seus trabalhos.

§ 2º - Os comitês de assessoramento deverão estudar os assuntos de sua competência e
preparar as propostas ao Conselho de Administração.
Capítulo VIII
Da Participação dos Membros do Conselho Fiscal nas Reuniões do Conselho de
Administração
Art. 17º Os membros do Conselho Fiscal serão convidados para as reuniões do Conselho de
Administração em que este deliberar sobre os assuntos em que deva legalmente opinar o
Conselho Fiscal, a saber: o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do
exercício social; propostas 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, transformação, incorporação, fusão ou
cisão.
Art. 18º Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de
Administração que poderá deliberar a qualquer tempo por sua modificação.
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*

